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Datum

2017-11-07

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 13 november 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
- Information ang. RAR
2. Information från tjänstemän i beslutsärenden
3. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Beslutsärenden
4. Förebyggande insatser för att vara en attraktiv
arbetsgivare
5. Remissvar – Länsplan för transportinfrastruktur
6. Sportcenter
Ärenden till kommunfullmäktige
7. Sammanträdestider 2018
8. Överlåtande av drift och underhåll för idrottshallar och
lekplatser till kommunfastigheter
9. Länsstyrelsens granskning av överförmyndaren
10.Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 20192020
11.Delårsrapport – Viadidaktnämnden
12.Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 2018-2023
13.Utbetalning av partistöd 2018
14.Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
15.Svar på motion rörande partistöd
Anmälningsärenden
16. Delegationsbeslut
17. Delgivningar
Övrigt
18. Övriga frågor

Föredragande
Kommunchef
KSO

VKFAB/
Samhällsbyggnadschef

Ekonomichef

Välkomna!

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

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

194

Ks §

Information
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information från kommunledningsförvaltningen
Information kring Samordningsförbundet RAR i Sörmland
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

195

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen tar del föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Överlåtande av drift och underhåll för idrottshallar och lekplatser till
kommunfastigheter.
- Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

196

Dnr 60/2017

012

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen 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, 2017-10-26
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1
Uppdaterad 2017-10-26
Uppdrag till förvaltningen 2013-2017 - Kommunstyrelsen
Dnr
Ärende
Beslut kommunstyrelsen
121/2013 Pendlarparkering vid Henalavägen



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
 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
 Information senast på KS
2015-09-21
66/2014

Ombyggnation av Tennisparken enligt 
antagen detaljplan.

Handläggare
i W3D3

Klart senast (ange Till kommunsek.
kvartal eller datum Senast (datum)
om det går)

Jörgen Svensson/Peter
Grönlund

Åsa Pettersson

Peter Grönlund

Klar våren 2019

Rolf Jonsson/Peter

Klar - Maj 2018

(ärende ej Strategi för suicidprevention
påbörjat)



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
från kfn, bou, klf och

Johan Tranquist

Arbetsgrupp
bildad.

Se
123/2014
för
uppdrag

5

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

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
organisation för alla

Johan Tranquist

Peter Grönlund

Jörgen Svensson/Johan
Tranquist

Peter Grönlund

6
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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



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
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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.
KF 2017-03-13

Peter Grönlund

Under politisk
beredning

Peter Grönlund

Kvartal 1 2018

Ralf Hedin

Beslutades på KF
30 oktober

Regina Westas

Beslutades på KF
30 oktober
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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



323/2017 Medborgarförslag om skyndsamma
åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten vid
järnvägsövergången vid Viala badplats
samt utfaren mot respektive infarten
från riksväg 52
223/2017 Svar på revisionsrapport – Granskning
av internkontroll avseende fakturering





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

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

Peter Grönlund

Kvartal 2 2018

Kommunstyrelsen uppdrar till

Elin Höghielm

Till KS 11
december
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6
av hyror och arrenden

199/2017 Svar på revisionsrapport – Riktlinjer för 
e-posthantering och privat användning
av datorer



kommunledningsförvaltningen
att återkomma senast vid
styrelsens möte den 11
december 2017 med
redovisning av vilka åtgärder
förvaltningen vidtar med
anledning av
granskningsrapporten.
KS 2017-10-16
Kommunstyrelsen uppdrar till Maria Pestrea
kommunledningsförvaltningen
att återkomma senast vid
styrelsens möte den 11
december 2017 med
redovisning av vilka åtgärder
förvaltningen vidtar med
anledning av
granskningsrapporten.
KS 2017-10-16

Till KS 11
december
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

197

Dnr 402/2017

026

Förebyggande insatser för att vara en attraktiv
arbetsgivare
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att som led i att aktivt arbeta med att få ner
sjukfrånvaron inom kommunen, samt vara en attraktiv arbetsgivare, föreslås
en satsning om 500 tkr till förebyggande åtgärder. Förslaget finansieras av de
kvarstående medel för 2017 som finns centralt avsatta för att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i att aktivt arbeta med att få ner sjukfrånvaron inom kommunen samt
vara en attraktiv arbetsgivare föreslås en satsning om 500 tkr på förebyggande
åtgärder. Förslaget föreslås att finansieras av de kvarstående medel som finns
centralt avsatta för att vara attraktiv arbetsgivare.
Föreslagna åtgärder är:
-

förebyggande insatser på gruppnivå där ohälsotalet länge varit högt.
inköp av rehabiliteringssystem för att hjälpa chefer att aktivt och
systematiskt arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-13
_____
Expediering

Personalenheten
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-10-13
Handläggare

Jenny Nilsson
0151-19350
Jenny.nilsson@vingaker.se

Förebyggande insatser för att vara en attraktiv
arbetsgivare
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
-

som ett led i att aktivt arbeta med att få ner sjukfrånvaron inom
kommunen samt vara en attraktiv arbetsgivare föreslås en satsning om 500
tkr till förebyggande åtgärder. Förslaget finansieras av de kvarstående
medel för 2017 som finns centralt avsatta för att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Sammanfattning

Som ett led i att aktivt arbeta med att få ner sjukfrånvaron inom kommunen samt
vara en attraktiv arbetsgivare föreslås en satsning om 500 tkr på förebyggande
åtgärder. Förslaget föreslås att finansieras av de kvarstående medel som finns
centralt avsatta för att vara attraktiv arbetsgivare.
Föreslagna åtgärder är:
-

förebyggande insatser på gruppnivå där ohälsotalet länge varit högt.
inköp av rehabiliteringssystem för att hjälpa chefer att aktivt och
systematiskt arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering.

Bakgrund

Sjukfrånvaron i kommunen har de senaste åren ökat från 8,33 % år 2015 till 8,59
% under 2016 och under de första 9 månaderna av 2017 har kommunen haft en
sjukfrånvaro motsvarande 8,10 % i snitt per månad. Det har efterfrågats mer
förbyggande insatser från arbetsgivaren för att få ner sjukfrånvaron i

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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organisationen, vilket kräver såväl rehabiliterande som förbyggande insatser samt
långsiktighet och systematik.

2 (2)

Idag finns inget rehabiliteringssystem i organisationen som hjälper cheferna att
systematiskt arbeta med, och följa, hela rehabiliteringsprocessen från början till
slut. Detta medför att arbetsgivaren ofta ligger steget efter i processen, vilket blir
kostsamt för såväl individ som organisation. Ett rehabiliteringssystem säkerställer
även att kommunen följer den nya säkerhetsföreskriften och hanterar
sekretessfrågan på ett betryggande sätt.
Ekonomiska konsekvenser

I och med ökad sjukfrånvaro har även kostnaderna för rehabilitering ökat vilket
bidrog till att budgeterade medlen för företagshälsovård höjdes från tidigare 300
tkr till 500 tkr/år, förändringen genomfördes inom kommunstyrelsens tilldelade
ram. Prognosen är att kostnaderna för företagshälsovård år 2017 håller budget, då
bör det beaktas att medlen enbart räcker till efterhjälpande, dvs rehabiliterande,
insatser. Ökade medel för förebyggande åtgärder skulle kunna bidra till att
arbetsgivaren kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att erbjuda bland annat
grupputveckling på ett mera kraftfullt sätt än idag, vilket kan bidra till att
sjukfrånvaron minskar.
Inköp av ett rehabiliteringssystem beräknas kosta ca 150 tkr som kan finansieras
med ovan medel. Det tillkommer en årlig drift- och underhållskostnad på ca 40
tkr som finansieras inom kommunstyrelsens tilldelade ram från år 2019.
Ärendets beredning

Personalenheten har handlagt ärendet. Kommunledningsgruppen har efterfrågat
mera förebyggande insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och minska
sjukfrånvaron, de medel som för närvarande finns avsatta centralt på
kommunledningsförvaltningen bedöms av kommunledningsgruppen inte täcka
behovet i verksamheterna.
VINGÅKERS KOMMUN
Personalenheten

Mattias Gustafsson
Personalchef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

198

Dnr 345/2017

501

Remissvar – Länsplan för regional transportinfrastruktur
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och skickar det vidare till
Regionförbundet Sörmland.

Beskrivning av ärendet

Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har Trafikverket
uppdraget att ta fram ett förslag till nationell plan för samma period. Förslaget till
nationell plan har tidigare behandlats av kommunstyrelsen.
Det nu remitterade förslaget till regional plan har föregåtts av ett processinriktat
beredningsarbete. En politisk styrgrupp, tillsatt av Regionförbundet Sörmlands
styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet. Tjänstemän vid regionförbundet har
arbetat fram ett underlag efter samråd med tjänstemän från länets respektive
kommuner och samtliga kommuner har under beredningsarbetet ombetts lämna
in underlagsmaterial.
Underlagsmaterialet från Vingåkers kommun utgår främst från den så kallade
treårsplanen. I Vingåkers kommuns tätorter är till stor del huvudgatnätet statligt.
Vi har därför gjort inspel om behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i tätorterna. Vi
har också lyft frågan om korsningen mellan väg 52 och den enskilda vägen till
Gillbergatorp (Vialabadet).
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-19
Remiss, 2017-09-20
_____
Expediering

Region Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (4)

KS

Datum

2017-10-19
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2017/345

Remissvar länsplan för regional
transportinfrastruktur
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och skicka den vidare
till Regionförbundet Sörmland.

Sammanfattning

Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har
Trafikverket uppdraget att ta fram ett förslag till nationell plan för samma
period. Förslaget till nationell plan har tidigare behandlats av
kommunstyrelsen.
Det nu remitterade förslaget till regional plan har föregåtts av ett
processinriktat beredningsarbete. En politisk styrgrupp, tillsatt av
Regionförbundet Sörmlands styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet.
Tjänstemän vid regionförbundet har arbetat fram ett underlag efter samråd med
tjänstemän från länets respektive kommuner och samtliga kommuner har under
beredningsarbetet ombetts lämna in underlagsmaterial.
Underlagsmaterialet från Vingåkers kommun utgår främst från den så kallade
treårsplanen. I Vingåkers kommuns tätorter är till stor del huvudgatnätet
statligt. Vi har därför gjort inspel om behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i
tätorterna. Vi har också lyft frågan om korsningen mellan väg 52 och den
enskilda vägen till Gillbergatorp (Vialabadet).

Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: tekniska@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. Vi har haft tät
kommunikation med tjänstemännen på Katrineholms kommun i framtagandet
av förslaget till remissvar.
Bakgrund

Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har
Trafikverket uppdraget att ta fram ett förslag till nationell plan för samma
period. Förslaget till nationell plan har tidigare behandlats av
kommunstyrelsen.
Det nu remitterade förslaget till regional plan har föregåtts av ett
processinriktat beredningsarbete. En politisk styrgrupp, tillsatt av
Regionförbundet Sörmlands styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet.
Tjänstemän vid regionförbundet har arbetat fram ett underlag efter samråd med
tjänstemän från länets respektive kommuner och samtliga kommuner har under
beredningsarbetet ombetts lämna in underlagsmaterial.
Regionförbundet Sörmland har med anledning av uppdraget och på grundval
av den politiska beredningsprocessen översänt förslag till regional plan för
Sörmland på remiss, med begäran om svar senast den 30 november 2017.
Förbundet ska därefter lämna förslag till regional plan för infrastrukturen i
länet till regeringen senast den 31 januari 2018. Regeringen kommer under
våren 2018 att besluta om definitiva ramar för respektive län samt om
innehållet i den nationella planen. Regionförbundet Sörmland ska sedan
fastställa den regionala planen utifrån regeringens rambeslut.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det skapats utrymme för att
genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i Vingåkers kommun år 1-6 i enlighet med
våra treårsplaner. Åtgärderna är viktiga för att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten inom tätorter i Vingåkers kommun.
För Vingåkers kommun har fortsatt satsning på väg 55 hög prioritet i den
regionala planen för 2018 - 2029. Vägförbindelsen, som beräknas få en ökning
av tunga transporter med över 40 % fram till år 2040, är viktig för hela länet
och berör utöver Vingåkers även Flens, Strängnäs och Katrineholm kommun.
Dessutom kan konstateras att Uppsala län prioriterar flera satsningar på väg 55
norr om Mälaren.
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Vägen har idag en standard som inte motsvarar vägens funktion och är ett
lappverk av olika bredder och tillåtna hastigheter. På kort sikt måste sträckan
fram till E 20 och Strängnäs förbättras som en länk till motorvägen och som
regionens förbindelse mot Stockholm. På lång sikt är målet att riksvägen ska
vara mötesfri landsväg med 100 km/h som tillåten hastighet på hela sträckan
genom länet.
Trafikverket har i den nationella planen föreslagit, för att förbättra
tillgängligheten i hela landet, avsätta medel för samfinansiering för
mötesseparering av regionala vägar. Väg 55 är utpekad som en möjlig väg för
samfinansiering av åtgärder i nationell plan. Därför är det av yttersta vikt att
Regionförbundet Sörmland arbetar aktivt för att säkerställa samfinansiering av
ombyggnad av väg 55 Dunker-Björndammen för att skapa utrymme att
genomföra fler åtgärder inom vårt län i syfte att främja utvecklingen av länet.
Vi ser positivt på att objektet förbifart Flen finns med under planperioden. Vi
förutsätter att planeringsarbetet för de delsträckor på väg 55 som inte inryms i
planen fortsätter och fullföljs i samband regionförbundets årliga beslut
kopplade till Trafikverkets verksamhetsplan.
Vi föreslår också att Regionförbundet Sörmland hemställer om utökad medelstilldelning för länet, alternativt särskilda medel, för att klara de stora
investeringsbehov som är följden av regeringens beslut att bygga Ostlänken
vilket får till följd att regionala medel används till infrastruktur som ansluter till
den nya nationella banan. Ett ytterligare motiv för en utökad ram är det faktum
att riksväg 55 nationellt sett blivit ett allt viktigare komplement till E4 genom
Stockholm för nord-sydliga transporter i landet. Den nationella funktionen
kommer med största sannolikhet att förstärkas i takt med att vägen förbättras
och trängseln kvarstår på genomfarterna i Stockholm.
Kommunen har i princip inget att erinra mot de övergripande strategierna för
Sörmlands länsplan som tagits fram och som ska vara utgångspunkt för planens
utformning och prioritering, men kan konstatera att om de intentioner som
finns beträffande satsningar på riksväg 55 som starkt funktionellt stråk ska
kunna förverkligas, måste omprioriteringar i förslaget till länsplan ske
alternativt tillföra ytterligare medel till Sörmland. Detta skulle också ge
länsplanen en högre grad av systemtänkande.
I planförslaget nämns också punktåtgärder på väg 52 vid Gillbergatorp i
Vingåkers kommun, men några större ombyggnadsåtgärder föreslås dessvärre
inte utefter väg 52. Sträckan Katrineholm- Vingåker är ett starkt pendlingsstråk
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och Trafikverkets basprognos pekar mot en ökning av godstrafiken med 31 %
på väg 52 fram till 2040.

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Datum

Dnr

2017-09-20

16-087

Regionförbundet Sörmland
Box 325, 611 27 Nyköping

Remissmissiv
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för
Södermanlands län 2018–2029
Regionförbundet Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Regeringens direktiv har
angett en planeringsram på 1001 miljoner kronor för Sörmland. Regionförbundet har
tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner, landstinget,
den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och
organisationer att svara på remissen.
Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren. Förslaget
innehåller beskrivningar av behov och brister, prioriterade funktioner, strategier och
åtgärdsförslag. Till förslaget finns också en hållbarhetsbedömning som anger planens
konsekvenser och måluppfyllelse.
Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen 31 januari 2018.
De väntas sedan besluta om definitiva ekonomiska ramar för länsplanen. Länsplanen
fastställs 2018 efter att regeringen beslutat om ramarna.
Vi vill ha era synpunkter digitalt senast 30 november 2017.
Remissvaret ska vara Regionförbundet tillhanda via e-postadressen
info@region.sormland.se. Ange ”Remiss ny LTP Sörmland 2018-2029, DNR: 16–
087” i ämnesraden.
Förslaget till en ny länstransportplan finns via länken:
http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029remissversion.pdf

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545
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Hållbarhetsbedömningen finns via länken:
http://www.region.sormland.se/media/7362/haallbarhetsbedoemning_ltp_170918_ho
eg.pdf
Samlade effektbedömningar för föreslagna namngivna objekt finns via länken:
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---regionost/ Klicka på mappen ”3_investering”

Frågor besvaras av: Fredrik Högberg via mejl fredrik.hogberg@region.sormland.se
eller telefon, 073-596 72 57

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

Fredrik Högberg
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Infrastrukturplaneringens ABC – liten ordlista
Bygghandling
Innehåller tekniska beskrivningar med krav
som gäller vägens eller järnvägens funktion.
Bygghandlingen fungerar som underlag för
projektering av byggarbetet och tas fram efter
järnvägs- eller vägplan.
Bytespunkt
En bytespunkt är en plats där olika
transportslag och kollektivtrafiklinjer kan
stråla samman och korsa varandra i en punkt.
Det är en plats där resenären har möjlighet att
byta mellan linjer och transportslag.
Fyrstegsprincipen
Är en princip som går ut på att analysera
problem och behov. Först undersöks om det
går att lösa problemet/behovet på ett sätt som
minskar eller optimerar transportbehovet (steg
1). Om det inte är möjligt prövas de övriga
stegen: att utnyttja det befintliga väg/järnvägsnätet effektivare (steg 2), att
genomföra mindre förbättringsåtgärder (steg
3) och i sista hand nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder (steg 4).
Förskottering
Byggandet av statlig infrastruktur kan
tidigareläggas genom förskottering (lån) från
kommuner, landsting eller enskilda.
Infrastrukturproposition
En infrastrukturproposition anger den
nationella inriktningen i transportpolitiken,
prioriteringar och ekonomiska ramar för
transportinfrastrukturen över en tolvårsperiod.
Inriktningsplanering
Kallas det steg i planeringssystemet där
infrastrukturpropositionen tas fram. Det
föregås av analyser av transportsystemet som
underlag för regeringen för inriktning av
transportpolitiken.
Intermodal
Överföring av gods från ett transportslag till
ett annat
Järnvägsplan
Är en detaljerad beskrivning av hur
sträckningen av ett nytt eller ombyggt
järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det skall
konstrueras. Lagen om byggande av järnväg

kräver att en järnvägsplan upprättas innan
bygget kan godkännas.
Medfinansiering
Gemensam finansiering med annan aktör än
planupprättare, t.ex. när en kommun
medfinansierar ett vägobjekt i den regionala
planen.
Multimodal
Transportuppdrag som involverar mer än ett
Transportslag.
MKB
Miljökonsekvensbeskrivning
NNK
Nettonuvärdeskvot är en metod för
investeringskalkylering och beräknar hur
mycket en investering ger tillbaka per satsad
krona.
Noder
Med noder i transportsammanhang menas en
slutpunkt eller kopplingspunkter för olika
infrastruktur. Till exempel hamnar,
rangerbangårdar, flygplatser, bytespunkter
eller städer.
Projektering
Är det utrednings- och förberedelsearbete som
görs av en upphandlad part som direkt föregår
byggandet av en väg eller järnväg.
Restidskvot
Restidskvot är ett sätt att beräkna och redovisa
kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen.
Kvoten anger hur mycket längre eller snabbare
det tar att åka med kollektivtrafik i jämförelse
med bil
Samfinansiering
Gemensam finansiering mellan två
infrastrukturplaner, t.ex. om medel från den
regionala planen samfinansierar objekt i den
nationella planen.
SEB
Samhällsekonomisk effektbedömning är en
kalkyl som också inkluderar bedömningar av
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relevanta effekter av en åtgärd som inte
kunnat kvantifieras eller värderas i monetära
termer (ej prissatta effekter).
SKTM
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Statlig medfinansiering
Finansiering ur nationell eller regional plan till
olika typer av åtgärder som genomförs av
annan än planupprättaren. Bidrag som kan
sökas av kommuner och
kollektivtrafikmyndigheten.
TEN-T
Trans European Network är benämningen på
det multimodala transportnätet i Europa med
olika av EU utpekade noder och
stomnätskorridorer
Tillgänglighet
I transportplanering används geografisk
tillgänglighet som ett mått på hur lätt det är att
fysiskt nå olika servicepunkter och aktiviteter.
Ofta används det fysiska avståndet, eller
restid, som mått på bra eller dålig
tillgänglighet.
Trafikförsörjningsprogram
Ett trafikförsörjningsprogram är länens
strategiska styrdokument för kollektivtrafikens
utveckling.

TRV
Trafikverket
Vägplan
Vid nybyggnation eller ombyggnad av allmän
väg behöver en vägplan upprättas. I vägplanen
framgår vart och hur vägen ska utformas, vilka
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska
vidtas, och vilken mark som behöver tas i
anspråk för vägprojektet. Väglagen reglerar
hur vägplaner upprättas.
Åtgärdsplanering
Är steget efter inriktningsplaneringen där
nationella och regionala transportslagsövergripande planer tas fram för hur
infrastrukturinvesteringar ska prioriteras över
en 12 års period.
ÅVS
Står för åtgärdsvalsstudie. Vägar och
järnvägar planeras enligt väglagen och lagen
om byggande av järnväg. Innan en officiell
planläggning påbörjas görs en
åtgärdsvalsstudie, där underlag och
information analyseras och sammanvägs i
syfte att hitta de bästa åtgärderna för att lösa
problem eller brister i transportsystemet.
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Förord

Förord skrivs senare inför fastställelse av planen
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Sammanfattning
Planen i korthet
Utifrån de prioriterade funktionerna i planen läggs stor vikt vid effektiva åtgärder
som stöttar hela resan perspektivet, hållbart resande, tätortsutveckling,
bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat
transportsystem. Utvecklingen av de regionala tvärförbindelserna som stråk får stå
tillbaka under planperioden då starka storregionala pendlingsstråk prioriteras med
koppling till tillväxt och regionförstoring. En styrning har gjorts mot åtgärdsbehov i
kommunerna som kopplar till bostadsbyggande, bytespunkter, kollektivtrafik och
cykel. För större stråksatsningar på väg prioriteras fortsättningsvis väg 55 som har
både en nationell, storregional och regional funktion och är ett viktigt
genomfartsstråk i länet för gods. Utgångspunkten för budgeten innebär en balanserad
plan med fokus på behov i kommunernas tätorter. Höjd tas för att stärka och utveckla
kollektivtrafiken för tillgänglighet i tätorter, mellan tätorter och landsbygden genom
bytespunktsutveckling och hållplatsinvesteringar. Det görs en storsatsning på
resecentrum och tillgänglighet till bytespunkter. Satsningarna möter kommande
behov utifrån byggande av Ostlänken. Länstransportplanen har en stark koppling till
Sörmlandsstrategin och regional utveckling utifrån prioriterade funktioner och
strategier.
Pågående och kommande projekt i länet
Väg 57, Gnesta-E4 och Väg 55 Dunker-Björndammen är projekt sedan förra planen
som fortsatt planeras för genomförande. Infart Trosa och Väg 218 prioriteras för
exploatering och bostadsbyggande och kommande Ostlänken. Eskilstunas
stadsutveckling understöds med förbättrad genomfart väg 53 och förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet genom prioriterad ombyggnad av infart väg 53
Eskilstuna. Strängnäs stadsutveckling understödjs genom att infart Strängnäs lyfts in
i planen. Objektet möjliggör bättre tillgänglighet och öppnar upp områden för
exploatering. Förbifart Flen på väg 55 prioriteras på samma sätt och är en del för
förbättringsåtgärder på hela stråket väg 55. Västra infarten Nyköping prioriteras med
koppling till tillgänglighet stråket Oxelösund-Nyköping-Skavsta, bostadsbyggande
och Ostlänken. Höjd tas för smärre trimningsåtgärder på statligt vägnät med ett antal
prioriteringar som berör flertalet kommuner som till exempel åtgärdspaket för
trafiksäkerhet i Vingåkers kommun och Flens kommuns tätorter. En satsning för att
åtgärda kvarvarande brister på nysatsningen på näckrosleden, en kommande nationell
turistcykelled, finns också med i förslaget. En resecentrumsatsning görs i plan med
koppling till stadsutveckling och kommande Ostlänken. För kollektivtrafiken finns
också medel för nyinvestering och tillgänglighetsanpassning av hållplatser,
pendlarparkeringar, realtidssystem och trimningsåtgärder på bytespunkter. Fortsatta
cykelsatsningar görs genom att flera föreslagna stråk utifrån regional cykelstrategi
planeras och byggs samt genom en pott med statsbidrag för utveckling av det
kommunala vägnätet.
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1.

Inledning

Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2018–
2029. Nya planen ersätter den nu gällande planen för 2014–2025. Trafikverket
upprättar samtidigt ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. I uppdragets förutsättningar
finns ett antal kriterier, riktlinjer och mål att förhålla sig till och dessa beskrivs dels i
infrastrukturpropositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, proposition 2016/17:21”, dels i
direktiven för uppdraget, följ länkarna för vidare information. Sörmlands preliminära
ekonomiska ramar för länstransportplanen är 1001 miljoner kronor för perioden
2018–2029. De slutliga ramarna för samtliga län fastställs av regeringen under våren
2018.
I dokumentet kommer ordet länsplan och länstransportplan att användas och då
åsyftas regeringens uppdrag ”trafikslagsövergripande länsplan för regional
transportinfrastruktur för åren 2018–2029”. Den plan som upprättas kallas länsplan
för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029. Olika begrepp
används i olika sammanhang men det som åsyftas är samma dokument.

1.1.

Översikt

Länstransportplanen och nationella planen för transportinfrastruktur
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den regionala
nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinvesteringar utifrån
behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala och nationella
mål. Den nationella planen för transportinfrastruktur tillsammans med
länstransportplanen är statens verktyg att bedriva transportpolitik i Sverige. Åtgärder
inom den statliga infrastrukturen planeras i långsiktiga planer som omfattar 12 år.
Dessa planer revideras vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som omfattar
perioden 2014–2025.
Den Nationella planen, vilken regering och riksdag besluter om, omfattar följande
områden:
• Hela det statliga järnvägsnätet – i Sörmland i princip samtliga järnvägar
(undantagna är enskilda industrispår)
• Nationella statliga stamvägar – i Sörmland E4, E20 samt rv 56
• Enskilda objekt med nationellt intresse – I Sörmland Hjulstabron som ligger
längs väg 55
• Vissa farleder för sjöfarten
• Statliga flygplatser
• Drift- och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen
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Länstransportplanen, vilken respektive planupprättare beslutar om, omfattar
investeringar inom följande områden:
• Resterande statligt vägnät (alla typer av åtgärder på vägnätet förutom drift- och
underhåll)
• Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder
• Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder
och cykelvägar längs det kommunala vägnätet
Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationella planen.
Regionförbundet Sörmland ansvarar för att ta fram länstransportplanen för
Södermanlands län men den genomförs av Trafikverket i samverkan med
regionförbundet, kommunerna och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM).
Länstransportplanen visar hur fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka
prioriteringar som gjorts och hur dessa prioriteringar motiveras. Trafikverket är den
myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den nationella
transportplanen.
Tillbakablick på processarbetet för framtagande av planen
Länsplanearbetet har letts av Regionförbundet Sörmland och har utarbetats av en
särskild politiskt sammansatt beredning kallad infrastruktur- och
bostadsberedningen. Arbetet har skett i samverkan med framförallt kommunerna,
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Trafikverket. Bredare målgrupper har nåtts
genom olika aktiviteter under arbetet. Processen att ta fram en ny länstransportplan
har pågått under perioden 2016–2017. För att få en bild över processen och hur den
har gått till, se sid 101, samrådsredogörelse och processbeskrivning.

1.2.

Utgångspunkter för planarbetet

Nationella planen
En utgångspunkt är att länstransportplanen är ett komplement till den nationella
planen som har stor betydelse för Sörmland utifrån länets beroende av
järnvägsinfrastruktur för utvecklingen av arbetsmarknad och hållbar utveckling.
Båda planerna styrs genom infrastrukturpropositionen av samma politiska mål och
riktlinjer se under kapitel Mål. I regeringens direktiv för infrastrukturplaneringen ska
länsplaneupprättarna beakta följande prioriterade utmaningar:







Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Förbättra förutsättningarna för näringslivet
Förstärka sysselsättningen i hela landet
Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
Ett inkluderande samhälle
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Fyrstegsprincipen
Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande
för den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av
transportsystemet. Principen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och
minska transportsystemets miljöpåverkan. Fyrstegsprincipen innebär att identifierade
problem och brister steg för steg ska analyseras hur de bäst kan lösas
förutsättningslöst. Principen används som metod i planeringsprocessen vid
framtagandet av åtgärdsvalsstudier. Figuren visar de olika stegen i fyrstegsprincipen
och vad de innebär.
Figur 1. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är tvingande för planer och program som antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Länstransportplanen bedöms få en betydande
miljöpåverkan. En hållbarhetsdömning har genomförts som en integrerad del av
planarbetet. Arbetet innebär att olika planalternativ tagits fram och analyserats i
processen. Hållbarhetsbedömningen innehåller alla delar för att uppfylla kraven på
en MKB men har också inkluderat analys och beskrivning utifrån ekonomiska och
sociala aspekter. En viktig del i arbetet för att kunna integrera fler aspekter i
planeringen än traditionell infrastrukturplanering har varit att arbeta med
konkretisering av mål tidigt i planarbetet. Det övergripande syftet med
hållbarhetsbedömningen har varit att hitta en metod för att kunna arbeta med
målstyrning i processen och att bättre integrera olika aspekter i infrastrukturplanen
som till exempel folkhälsa, barns perspektiv, näringsliv, arbetsmarknad och
bostadsbyggande så att en hållbar utveckling kan främjas.
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Figur 2. Process och metodik för hållbarhetsbedömning och målstyrning vid framtagande av
länstransportplanen

Mål

•
•
•

Rumslig
analys
Kvalitativa
bedömningar
Beräkningar

Planalternativ
tätortsnära
utveckling

Planalternativ
Utvecklad
kollektivtrafik

Planalternativ
regionala vägstråk

Strategisk hållbarhetsbedömning av alternativ
(miljö, ekonomisk och social)

Planförslag

MKB, slutlig hållbarhets och
effektbedömning

Hållbarhetsbedömningsarbetet har skett i fyra steg. Första steget var målarbetet som
gav indikatorer på vilka analyser och bedömningsmetoder som var möjliga för
respektive konkretiserat mål. Steg två innebar att ta fram tre olika planalternativ med
en fiktiv budget och olika inriktningar. Fokus för planalternativen har legat på
avvägning mellan olika åtgärdsområden på en övergripande nivå till exempel mellan
tätorter, landsbygd, vägstråk-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Länsstyrelsen och
flera andra remissinstanser framförde vid avgränsningssamrådet sitt stöd till
metodiken med att använda planalternativ som en metodik för åtgärdsplaneringen.
Utifrån metodiken har miljökonsekvensbeskrivningen hanterat tre alternativ och ett
nollalternativ. Planalternativen har varit tätortsnära utveckling, utvecklad
kollektivtrafik och regionala vägstråk. Nollalternativet anger om länstransportplanen
2014-2025 utan några övriga satsningar skulle genomföras det vill säga ett nolläge
utifrån den förra planen. I steg tre analyserades de olika planalternativen och en
konsekvensbedömning togs fram för hur de olika alternativen svarade mot olika mål.
Först gjordes en analys och konsekvensbedömning av tre olika planalternativ
Resultatet av konsekvensbeskrivningen av planalternativen blev en utgångspunkt för
åtgärdsplaneringen och ett sätt att försöka hålla en målstyrning. Därefter gjordes en
slutgiltig bedömning på det bearbetade planförslaget. En fullständig MKB finns som
ett eget dokument, klicka på länken för att ladda ner. En sammanfattning av MKB
finns i 95i länstransportplanen.
Samhällsekonomisk effektbedömning
Genom en samhällsekonomisk kalkyl beräknas nyttor och kostnader som
uppkommer av en föreslagen åtgärd. För prioriterade infrastrukturobjekt över 25 mkr
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i planen finns samhällsekonomiska effektbedömningar (SEB). Nedan visas vilka
behov och brister som fått en uppdaterad SEB i planarbetet.
Åtgärd
Väg 57 Gnesta - E4
Infart Västra Trosa
Väg 53
Infart Eskilstuna
Väg 55, Dunker-Björndammen (ny
sträckning)
Väg 55, Dunker-Björndammen
(befintlig sträckning)
Väg 218 Vagnhärad - Trosa D-län
D-län, väg 55, Förbifart Flen

Totalkostnad
(mnkr)
208,6
154

Prisnivå (år)
2015
2015

Nettonuvärdeskvot
(NNK)
0,09
0,2

54
129,5

2013
2015

0,48
2,19

94,65

2015

0,38

43,8
148.2

2015
2015

0,56

Direktiven, målen, den samhällsekonomiska kalkylen för objekt, fyrstegsprincipen
och hållbarhetsbedömningen av planalternativ har varit vägledande vid prioritering
och val av åtgärder och ett underlag för den slutliga hållbarhetsbedömningen. Vissa
samhällsekonomiska kostnader och nyttor är svåra att kvantifiera, exempelvis olika
påverkan på landskap, bostads-, arbetsmarknad och olika tillväxteffekter. Dessa vägs
istället in kvalitativt i en vidgad samhällsekonomisk analys och bedömning. Sådana
effekter, liksom mer allmänna bedömningar kring åtgärders betydelse för olika
transportpolitiska eller regionalpolitiska mål, bedöms genom kvalitativa resonemang
i hållbarhetsbedömningen.

1.3.

Länstransportplanen i sitt sammanhang

Länstransportplanen ska ses i ett större sammanhang. Tillsammans med andra
regionala planer och strategier som tagits fram i länet, eller håller på att tas fram,
bidrar länstransportplanen till att uppnå visionen i den regionala utvecklingsstrategin
Sörmlandsstrategin. Länstransportplanen är en av flera planer och strategier som rör
transportsystemet och som tematiskt fördjupar Sörmlandsstrategins mål. Dessa
planer och strategier bildar tillsammans en helhet som ska verka för ett mer hållbart
transportsystem i Sörmland. Det finns också strategidokument som mer indirekt
berör framtagandet av länstransportplanen som till exempel klimat- och
energistrategin.
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Figur 3. Figuren visar vilka regionala och storregionala strategier som finns i dag som berör
infrastrukturplaneringen direkt och hur de förhåller sig till varandra med koppling till
transportplanerna.

Sörmlandsstrategin 2020

Systemanalys för Östra
Mellansverige

Nationell plan för
transportsystemet

Trafikförsörjningsprogram

Regional
cykelstrategi

Länsplan för regional
transportinfrastruktur

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi –
Sörmlandsstrategin 2020: Regionförbundet
Sörmland har ett regionalt utvecklingsansvar
för länet, enligt Lag (2010:630). En del är att
utarbeta och fastställa en strategi för
regionens utveckling och samordna insatser
för genomförandet av denna. Strategin har en
övergripande vision och olika mål.

Systemanalys för Östra Mellansverige
Tydliggör vägval, mål och prioriteringar för
en långsiktig planering av transportsystemet
ur ett storregionalt perspektiv.
Systemanalysen revideras vart fjärde år,
inför ny planomgång av nationell och
regional transportplan. Systemanalysen
fokuserar på brister, funktioner och åtgärder
med koppling till nationella planen.

Trafikförsörjningsprogram: Ger en samlad
bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas
långsiktigt i enlighet med de regionala
utvecklingsmålen. Revideras vart fjärde år.

Cykelstrategi för Sörmland: Synliggör hur
cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag i
planeringen. Strategin innehåller mål och
beskriver utbyggnad av infrastruktur, arbete
med cykelturism och planering

9

35

Systemanalys för Östra Mellansverige
En bättre sits är ett samarbete mellan kommunerna och länen i Östra Mellansverige. I
samarbetet ingår Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Örebros, Sörmlands,
Östergötlands och Gotlands län. Arbetet samordnas av Mälardalsrådet. Syftet med
samarbetet är att skapa samsyn kring behov av åtgärder i transportsystemet och
trafikering på järnväg. Inför åtgärdsplaneringen 2018–2029 gjordes en storregional
systemanalys som tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband,
utmaningar, behov, brister och prioriteringar. I systemanalysen formuleras mål om
att skapa ett transportsystem:
 Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas
och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i StockholmMälarregionen
 Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt
 Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder
till effektivitet
 Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional
utveckling
Systemanalysen är ett gemensamt måldokument och ett inspel till den nationella
åtgärdsplaneringen. För att uppnå de övergripande målen har ett antal funktioner
prioriterats.
 I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala
stråken in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av
Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
 I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna
förbättras.
 Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken
som grund
 en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på
järnväg och med sjöfart.
 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
Som sätt att stärka och skapa dessa funktioner samt nå de storregionala målen har ett
antal strategier och åtgärder formulerats.
 Styr mot beteendeförändring. Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se
till hela resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet
mellan trafikslag för godstransporter.
 Ställ om fordonsparken. Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria
fordon.
 Återställ funktionalitet. Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i
storstadsnära spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem.
 Förbättra prestanda. Utökade trimningsåtgärder och en effektivare
användning av infrastrukturen.
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Öka kapaciteten. Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik.

Sverigeförhandlingen och Ostlänken
Samtidigt med revidering av länstransportplanen pågår Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat
med syfte att arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och
öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens
huvuduppdrag innefattar att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor som
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Två av
alla deluppdrag, storstadsåtgärder och ny stambana, kommer att ha stor påverkan på
transportinfrastrukturplanen både nationellt och regionalt i Sörmland.
När det gäller ny stambana förutsätts att delen Järna-Linköping som redan ligger med
i nationell plan som Ostlänken fortsatt prioriteras och fullföljs med nödvändiga
resterande medel. Stora infrastrukturinvesteringar i Stockholms län med koppling till
Sverigeförhandlingen och storstadsuppdraget i form av till exempel utbyggnad av
tunnelbanan har också en positiv tillgänglighetseffekt för Sörmlands arbetsmarknad.
I Sörmland är Nyköpings och Trosa kommun direkt berörda av
Sverigeförhandlingen. Skavsta flygplats ingår också som en förhandlingspart till
Sverigeförhandlingen utifrån att en station planeras vid flygplatsen i anslutning till
Ostlänken. Synen är att kommande Ostlänken och dess kapacitetsförstärkning ger
möjlighet att utveckla persontågstrafiken även på andra banor i framtiden vilket gör
det till en strategisk fråga för hela länet utifrån arbetsmarknad och bostadsbyggande.
I planarbetet beaktas kommande åtaganden kopplat till byggande av Ostlänken, en ny
stambana och de möjligheter det innebär för utveckling i länet. Länstransportplanens
inriktning har en tydlig koppling till utbyggnad av järnväg i nationell plan genom
bytespunktsutveckling och tillgänglighetsförbättringar till bytespunkter genom ett
tätortsnära fokus.
Tabell 1. Överenskommelser med kommuner i Sörmland ingångna till och med juni 2016 om
bostadsåtaganden, medfinansiering, förskottering samt stationslägen.
Kommun
Bostäder
Medfinansiering
Förskottering
Stationsläge
stationsort
(mkr)
(mkr)
1700
47,5
12
I anslutning till
Trosa
tätorten
(Vagnhärad)
7400
84
54
Centralt
Nyköping

Europeisk transportpolitik
På europeisk nivå finns olika mål och initiativ som är värda att beakta. Vitboken för
transportområdet är en vision för EU:s transportpolitik fram till år 2050, och
innehåller direktiv och riktlinjer för medlemsländerna i EU. I vitboken finns riktlinjer
för hur en gemensam järnvägsmarknad inom EU ska skapas genom att ta bort olika
tekniska och administrativa hinder. Den innehåller också EU:s klimatmål för
transportsektorn. En viktig europeisk förordning kopplat till vitboken är Regulation
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(EU) No 1315/2013 som definierar det transeuropeiska nätverket för transporter
(TEN-T). Det i sin tur styr vilka sorts satsningar som kan få bidrag från EU:s olika
fonder vid projektutlysningar.
Målet med TEN-T är att uppnå:
 ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar
 en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad
 ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem
Figur 4. TEN-T Stomnät Nordeuropa. Scan-Med korridoren.

TEN-T sträcker sig över hela EU. TEN-T är
uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en
viss standard år 2030) och ett övergripande
nivå (som ska vara en viss standard år 2050).
Flera av landets viktigaste transportstråk
som är utpekade TEN-T-stråk går genom
Sörmland.
Stockholm-Skavsta flygplats och
Oxelösunds hamn ingår i det övergripande
nätet och resterande ingår i stomnätet i
tabellen. I TEN-T stomnätet och det
övergripande nätet tillsammans ingår
följande infrastruktur som är viktig för
Sörmland:

Vägnätet
E20

Järnvägar
Västra Stambanan

Flygplatser
Stockholm-Arlanda

Hamnar
Göteborgs Hamn

E4

Södra stambanan

Stockholm Skavsta flygplats

Stockholms Hamnar

Godsstråket genom
Bergslagen

Oxelösunds hamn
Figur 5. TEN-T övergripande nät Nordeuropa

De mest relevanta korridorerna och noderna för
Sörmland, som skulle möjliggöra finansiering från
olika fonder, om olika utlysningar matchar och där
den regionala nivån kan vara involverad är:

Ostlänken)

Södra stambanan (koppling
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Stockholm Skavsta flygplats
Oxelösunds hamn
Större bytespunkter i TEN-T stråk

Viktigaste verktyget för att uppnå en bra nivå i TEN-T stomnätet är Connecting
Europe Facility (CEF). Här är bl.a. CEF korridorer definierade som ska prioriteras
med bidrag från olika EU fonder. I Sörmland har Regionförbundet tidigare varit med
och bidragit till att Stockholm Skavsta fått medel för åtgärder på flygplatsen från
CEF.
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2.

Mål

Arbete för hållbara transportlösningar är en förutsättning för att uppnå olika politiska
målsättningar på nationell, storregional, regional och lokal nivå. Med ambitionen att
fortsatt vara en region i tillväxt med starka funktionella samband i en växande
storregion behöver Sörmland vara aktiv i omställningsprocessen av
transportsystemet. Tillväxt och regionförstoring är viktigt för regional utveckling,
men tillväxten måste samtidigt vara hållbar för miljön och människorna i regionen.
Transportpolitiken styrs utifrån den infrastrukturproposition som tas fram inför varje
planomgång

2.1 Nationella mål
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet är de transportpolitiska
målen. Det övergripande transportpolitiska målet för Sverige är ”att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet”. För att uppnå målet ska
transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver
har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats
FUNKTIONSMÅL:
Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och vara jämställt utifrån män och kvinnors
transportbehov.
Under funktionsmålet finns olika preciseringar som beaktar tillgänglighet,
jämställdhet, hållbara transporter samt miljö och hälsa ur olika aspekter.
HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa.
Transportsystems utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dö eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls
Under hänsynsmålet finns olika preciseringar som beaktar trafiksäkerhet, att antal
omkomna i trafiken ska minska och att olika miljökvalitetsmål nås.
För en fullständig redovisning över alla preciseringar av transportpolitiska målen, se
infrastrukturpropositionen, ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”. I hållbarhetsbedömningen och MKB
återkommer de nationella målen då länstransportplanen bedöms mot de nationella
målen.
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2.2 Regionala och storregionala mål
På regional och storregional nivå finns olika dokument som beskriver mål och
inriktningar för transportsystemets utveckling. Figur 6 visar en förenklad bild och
sammanfattning av de viktigaste målen i olika styrdokument som berör utvecklingen
av transportsystemet I Sörmland. Det är mål som sammanfaller och något som
länstransportplanen ska beakta för att uppfylla de målsättningar som finns på
nationell och regional nivå.
Figur 6. Sammanställning och förenkling av regionala och storregionala mål i befintliga
dokument för Sörmland som berör transportsystemets utveckling.

Sörmlandsstrategin 2020
• Starka samband med
omvärlden
• Utveckla kollektivtrafiken
• Utveckling av starka stråk
resecentra och bytespunkter
• Infrastrukturinvesteringar
för en hållbar regional
utveckling - flerkärnighet
och regionförstoring
• Stödja internationell
tillgänglighet och
näringslivets transporter

Regionalt
trafikförsörjningsprogram
• Ökad andel av de
motoriserade resorna
• Stödja täthet och
flerkärnighet
• Underlätta utveckling av
attraktiva städer och lokala
trafiksystem med större andel
gång, cykel och
kollektivtrafik
• Ge invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet

Regional cykelstrategi
• Ökad cykling för folkhälsa och
miljö
• Trygga och säkra cykelvägar
• Ett sammanhängande och tydligt
cykelvägnät

Klimat- och energistrategi
• Samhällsplanering för en
hållbar utveckling (mark,
vatten, energi)
• Hållbart resande och
transporter, ökad
kollektivtrafik och gång och
cykel
• Energiomställning fossilfritt
transportsystem

Systemanalys för Östra
Mellansverige
• Internationell konkurrenskraft och
attraktivitet
• Utveckling långsiktigt hållbar –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt
• Samverkan, helhetssyn och
utnyttjande av alla fyra trafikslagen,
effektivitet
• Flerkärnighet och en förstorad
arbetsmarknad
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Genomgången och tolkning av mål visar att samma synsätt på transportsystemets
utveckling återspeglar sig i de olika planerna och programmen oavsett härkomst.
Uppställningen av de olika förenklade målbeskrivningarna och en jämförelse mellan
dem visar att alla dokument har likheter och delar samma målsättningar. Det finns
inga direkta målkonflikter dokumenten emellan. Den gemensamma nämnaren för
alla regionala och storregionala måldokument är det stora fokus som läggs på
hållbarhetsperspektivet. Det är hållbarhet utifrån social hållbarhet och utveckling av
hållbara klimatneutrala transporter med fokus på järnväg, kollektivtrafik och gångoch cykel. Ett annat perspektiv är fokus på effektiv samhällsplanering och betydelsen
av att värna tillgänglighet, flerkärnighet och regionförstoring. Sammanställningen av
redan framtagna mål ger en vägledning om vilken inriktning på utvecklingen av
transportsystem Sörmland vill ha i framtiden.
Konkretisering av mål i Sörmlandsstrategin
För att få ett bredare perspektiv på vad planen har för påverkan på social och
ekonomisk hållbarhet så konkretiserades samtliga mål i Sörmlandsstrategin ur ett
transportperspektiv. Det vill säga till exempel mål om utbildning och kompetens eller
om folkhälsa översattes i sin betydelse i ett transportperspektiv. I Sörmlandsstrategin
är det ett målområde (mål 2) som berör transportområdet mer specifikt. De
konkretiserade målen användes sedan som underlag för olika analyser för att testa de
olika planalternativen i hållbarhetsbedömningen. En redovisning av konkretisering
av mål som underlag för hållbarhetsbedömningen finns i bilaga 4.
Metodiken har gett möjlighet att tidigt i planeringen beakta transportplaneringen i ett
bredare perspektiv och på ett mer konkret sätt.
Länstransportplanens övergripande mål och syfte
Länstransportplanen ska i första hand ses som en genomförande och handlingsplan
för att uppnå mål i andra styrdokument. Det övergripande syftet länstransportplan är
att med prioriterade åtgärder och satsningar bidra till att uppnå de mål som redovisats
tidigare. Om alla måldokument sammanvägs kan det i korthet sammanfattas med att
länstransportplanen har ett övergripande mål att:







Främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i
samhället
Bidra till ökad trafiksäkerhet och trafikmiljö
Öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan.
Stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet och regionförstoring
Stödja tillväxt i länet genom att främja internationell tillgänglighet och
näringslivets transporter
Verka för en hållbar och effektiv samhällsplanering i genomförandet av
planen
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Om dessa mål beaktas i åtgärdsplaneringen och genomförandet möter planen i stort
de olika mål som finns på både nationell och regional nivå samt beaktar hållbara
utvecklingens tre dimensioner (miljö, social och ekonomisk).
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3. Trender och utmaningar
3.1

Urbanisering och stadsomvandling

I Sörmland likväl som i andra delar av Sverige pågår en fortsatt urbanisering.
Relationen mellan stad och land får en ändrad funktion. Tillväxten sker generellt i de
större städerna och Stockholms tillväxt har stor påverkan på utvecklingen i Sörmland
på grund av dess storlek. Urbanisering drivs också starkt av faktorer som är knutna
till en alltmer specialiserad arbetsmarknad. Ortsstrukturen är viktig för att förstå hur
befolkning, sysselsättning och ekonomisk aktivitet ser ut i geografin och hur det
urbana mönstret ser ut. Den rumsliga strukturen påverkar till exempel
marknadspotential, tillväxtförutsättningar, tillgänglighet och transportkostnader. En
utgångspunkt är att ortsstrukturen i Sörmland är en viktig förutsättning för utveckling
och möjligheter för tillgänglighetsförbättringar.
Figur 7. Ortsstruktur östra Mellansverige. Tätortsbefolkning 2015. SCB, egen bearbetning
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I Sörmland liksom för flertalet kommuner i Sverige är kommunhuvudorten
(centralorten) helt dominerande lokalt vad gäller befolkning, sysselsättning och
servicefunktioner. Eskilstuna storlek dominerar följt av Nyköping och därefter
regionens kommunhuvudorter. Tätortsmönstret i Sörmland följer till stor del
järnvägssystemet. Kommunhuvudorterna och flertalet mindre tätorter ligger också
efter större nationella vägstråk. Sörmlands ortsstruktur i ett storregionalt perspektiv
gör det möjligt att utveckla tillgänglighet och kollektivtrafik för att underlätta
interaktionen mellan orter och främja en flerkärnig ortsstruktur.
Övriga tätorters funktion brukar främst vara boendeorter och deras attraktivitet beror
till stor del på tillgänglighet, restider till regioncentra och kommunhuvudorter samt
service, läge och befolkningssammansättning. Ur ett ortsstrukturperspektiv återfinns
ca 60 % av länets befolkning i kommunhuvudorterna, 22 % i övriga mindre tätorter
och 17 % av befolkningen bor på landsbygden. Då Sörmland har relativt många små
tätorter medför det en sårbarhet för lokala förändringar och strukturomvandling i
näringslivet. Av uppemot 67 tätorter i länet har 14 stycken en befolkning över 3000
invånare.
Figur 8. Andelar av befolkningen i Sörmlands kommuner efter ortstyp. Källa: SCB, egen
bearbetning.
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Figur 9. Rankordnad storleksfördelning av tätorter i Sörmland. Källa: SCB, egen bearbetning

Landsbygd definieras som boende utanför tätorter. Landsbygden är inte ensidig utan
landsbygdens dragningskraft, betydelse och som val av kanske framförallt
boendemiljö, beror mycket på vilken landsbygd som åsyftas. Landsbygden i
Sörmland ser mycket olika ut. Tillväxtanalys delar in landsbygden i landsbygd nära
en stad, landsbygd avlägset belägen och landsbygd mycket avlägset belägen.
Utifrån Sörmlands ortsstruktur och läge återfinns främst landsbygd nära en stad här.
Den landsbygd som förknippas med begreppet suburbanisering är främst landsbygd
nära större tätorter med relativt god tillgänglighet. Här har också skett en relativt sett
stark befolkningsökning under många år, men det finns en tendens att ökningen
börjar avta.1
Tidigare analyser i arbetet med systemanalysen för Östra Mellansverige visar att
landsbygdsboendet varierar mellan kommunerna i Sörmland. Det generella mönstret
i ortsstrukturen är att kranskommuner till kommuner med stora städer har högre
andelar landsbygdsboende. Huruvida landsbygdsboendet är storstadsnära landsbygd
beror på transportinfrastruktur och tillgänglighet. Om landsbygdsboendet bryts ner
på kommunnivå visar analysen att det är de minsta kommunerna i länet som har
störst andel boende på landsbygd och med olika avstånd till större regionala kärnor.
Gemensamt för kommunerna i Sörmland med stor landsbygd är också att de har små
men dominerande kommunhuvudorter.

1

Funktionella samband i Östra Mellansverige
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Urbaniseringen och stadsomvandling påverkar människors vardag utifrån
möjligheterna vart det finns möjligheter att arbeta och bo. Det sin tur påverkar
arbetspendling och transportsystemet. En ökad urbanisering och tillväxt påverkar
mängden gods som fraktas och tunga transporter. Urbaniseringen är en utmaning då
den medför ett ökat tryck på kommunal och regional planering och driver på ett ökat
behov av infrastrukturåtgärder.

3.2

Befolkningsutveckling

Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen i Sörmland.
Storleken på befolkningen, befolkningens sammansättning (demografi) och ökad
eller minskad befolkning driver efterfrågan på transporter. Det i sin tur påverkar hur
mycket transportsystemet kommer att nyttjas och belastas. 2016 bodde totalt 288 097
människor i Södermanland. De senaste 25 åren, mellan 1991–2016 ökade länets
befolkning med 12,2 procent. Befolkningsförändringar har effekter på både
skattekraft, arbetskraftsförsörjning och på efterfrågan på offentliga tjänster och
service. Majoriteten av kommunerna i länet idag en positiv befolkningsutveckling
som till stor del beror på ökad invandring.
Tabell 2. Befolkning i Sörmlands kommuner 2016
Kommun
Befolkning 2016
103 684
Eskilstuna
16 830
Flen
10 861
Gnesta
33 722
Katrineholm
54 924
Nyköping
11 921
Oxelösund
34 609
Strängnäs
12 447
Trosa
9099
Vingåker
288 097
Södermanland totalt
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Figur 10. Befolkningsprognos per kommun 2015-2030. WSP befolkningsprognos ÖMS.

I ett 2030 perspektiv inom länsplanens planeringshorisont förväntas samtliga
kommuner växa men i olika takt, se Figur 10. I ett längre perspektiv fram till 2050
väntas Sörmlands befolkning att växa till uppemot 361 000 invånare enligt
basalternativet. Alternativet ”2050 Bas k” simulerar en utträngningseffekt från
Stockholms län till kringliggande kommuner om inte Stockholms län ökar
bostadsbyggandet tillräckligt vilket skulle innebära ytterligare utmaningar för
nödvändiga infrastrukturinvesteringar, bostadsbyggande och kollektivtrafik.
Tabell 3. Framskrivning av befolkning 2050. Källa: SCB, rAps/RIS bearbetning ÖMS.
Scenarier
Län

2015

2050 Bas

Södermanlands län
Summa ÖMS

284 000
4 152 000

361 000
5 712 000

2050 Bas
K
412 000
5 712 000

2050 Hög
404 000
6 291 000

Gamla
2050 Hög*
321 000
5 279 000

* Tidigare framskrivningar av befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige som togs fram
2012
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Figur 11. Prognos befolkningens sammansättning i Sörmland 2015 och 2050
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Befolkningspyramiden visar åldersfördelningen i hela Sörmlands population 2015
och enligt prognosen 2050. I analysen går att utläsa ett periodiskt mönster över "en
generation", cirka 20 år. Tydligast visar prognosen att människor lever allt längre för
varje år som går och andelen äldre ökar. Den prognosticerade tillväxten i
befolkningen visar också en ökning av barn, ungdomar och unga vuxna mellan 10–
20 år. Åldersgrupper där till exempel cyklingen minskar enligt trafikanalys utredning
om cyklingens utveckling i Sverige. Den ökning som förväntas ske i yngre åldrar
beror på det betydande invandraröverskott som funnits under perioden. Antalet
utrikes födda har framför allt ökat bland dem i arbetsför ålder, men också i gruppen
barn och ungdomar. Sammantaget bedöms alltså ökningen av antalet utrikes födda
bidra till att minska de tilltagande skevheterna i åldersstrukturen fram till 2050.
Prognosen visar en stor grupp nyfödda blir äldre (flyttar sig uppåt i diagrammet) och
därmed ökar behovet av först daghem, sedan skola, universitet, därefter blir de
föräldrar, sedan pensionärer och så börjar dödlighetsfrekvensen öka. Det är viktigt att
kommunerna, regionen och staten tillsammans planerar för dessa variationer och
ökar/minskar olika offentliga tjänster och behov i olika delar av transportsystemet.
En slutsats av prognoserna är att den kommer att påverka transportsystemet och få
olika trafikkonsekvenser lokalt, regionalt och storregionalt. Utifrån hur ortssystemet
och utvecklingen ser ut är det rimligt att utifrån ett länsplaneperspektiv anta att den
största belastningen på transportsystemet kommer att vara i kommunhuvudorterna
även i framtiden.
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3.3

Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling

Sörmland har historiskt präglats av en dominerande tillverkningsindustri, men den
pågående strukturomvandlingen av arbetsmarknaden medför en växande
tjänstesektor. Den traditionella industrin gör delar av regionen stark men också
sårbar för förändringar. Offentliga välfärdstjänster och privat tjänstesektor med olika
arbeten med lägre krav på utbildningsnivå är dominerande sektorer i länet i sin helhet
idag. Eskilstuna och Nyköping med störst befolkning och störst tätorter uppvisar en
högre grad av tjänstesektor med högre krav på utbildning i länet. I ortsstrukturen är
det naturligt att mest service och utbud av kvalificerade tjänster samlas i de största
tätorterna. Samspelet mellan infrastruktur, arbetsmarknad och ortstruktur är viktig
och i regionen skiljer sig förutsättningarna åt för näringslivets utveckling utifrån
historia, branschbredd och tillgänglighet till utbildning och arbetskraft.
Figur 12. Dagbefolkning och branschstruktur efter utbildningsnivå per kommun 2014.

I de mindre kommunerna utgör ofta industri och offentliga tjänster tillsammans
(främst kommunal verksamhet) två tredjedelar eller mer av sysselsättningen.
Enskilda större industriföretag betyder mycket för sysselsättningen i många av de
mindre kommunerna. Kommunerna i länet med en befolkning på under 10 000
invånare och små centralorter karakteriseras enligt SCB som osjälvständiga (stor
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utpendling och mindre inpendling) förutom några undantag till exempel Oxelösund,
som har stor inpendling från grannkommuner på grund av större industriföretag.
Flera av våra kommunhuvudorter (Trosa, Gnesta och Strängnäs) är redan idag
integrerade i Stockholms arbetsmarknad.
Tabell 4. Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning. Prognos arbetsmarknad ÖMS
DAGBEFOLKNING
2013
2050
2050 Bas
2050
Gamla 2050
Bas
K
Hög
Hög
Södermanlands län
114
146 000
156 000
166 000
128 000
000
Summa ÖMS
1 987
2 743
2 743 000
3 046
2 600 000
000
000
000
NATTBEFOLKNING

2013

Södermanlands län

126
000
1 970
000

Summa ÖMS

2050
Bas
161 000

2050 Bas
K
187 000

2050
Hög
183 000

Gamla 2050
Hög
144 000

2 706
000

2 706 000

3 006
000

2 524 000

Utifrån prognoser av natt och dagbefolkning kan utläsas att Sörmlands
arbetsmarknad förväntas växa. Det hänger ihop med prognosen om fortsatt positiv
befolkningsutveckling. En slutsats är att befolkningsutvecklingen i sig skapar
förutsättningar för ny service, tjänster och företagande. Prognosen (i basalternativet)
säger att 32000 fler sörmlänningar kommer att arbeta på olika arbetsplatser i
Sörmland 2050. En ökning med 28 procent utifrån 2013 års nivå. Med samma takt
förväntas utpendlingen från länet öka i prognosen. Befolkningen ökar med 27
procent från 2013 års nivå i basprognosen till 2050.

3.4

Pendling och regionförstoring

Förbättringar i tillgängligheten i transportsystemet har på ett påtagligt sätt bidragit till
utvecklingen i Sörmland sedan början på 2000-talet. Det har inneburit en ökad
integrering med framförallt Stockholmsregionen på grund av storleken på
arbetesmarknaden. Både in- som utpendling till och från kommunerna i regionen har
ökat trendmässigt under större delen av 2000-talet. Av antalet sysselsatta med bostad
i någon av regionens kommuner pendlar 29 procent (2014) till en arbetsplats i någon
annan kommun. Både ut- och inpendling har ökat över tid och vi pendlar mer och
längre sträckor.

25

51

Figur 13. Pendling över kommungräns. Andel utpendlare av sysselsatt nattbefolkning och andel
inpendlare av sysselsatt dagbefolkning år 1993-2015.

Totalt sett pendlade dagligen 36 369 Sörmlänningar till sina jobb år 2014. Figur 13
visar mönstren i pendlingen och illustrerar starka stråk ur ett
arbetsmarknadsperspektiv.
Figur 14. Arbetspendling till och från kommuner i Sörmland 2014.

Både Figur 13 och Figur 14 visar att utpendlingen är mest omfattande i regionens
östra kommuner, vilka räknas som delar av Stockholms funktionella arbetsmarknad.
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Inpendlingen till dessa kommuner är av betydligt mindre omfattning och de har
därför i högre grad än i övriga delar länet karaktären av boendekommuner. Bland
Södermanlands övriga kommuner är skillnaderna mellan andelen ut- och inpendlare
mindre och de gäller speciellt de två största kommunerna Eskilstuna och Nyköping.
Mellan 2000-2014 ökade inpendlingen till länet med 9 procent. Utpendlingen ökade
med 26 procent.
Figur 15. In- och utpendling per kommun i Sörmland 2014. Källa: RaPs RIS, egen bearbetning
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Pendlingsmönstren visar att Sörmland är ett utpräglat utpendlingslän. Det finns ett
tydligt samband mellan förbättringar i restider som skedde i stråket Eskilstuna –
Strängnäs – Södertälje – Stockholm genom tillkomsten av Svealandsbanan.
Investeringen har bidragit till en snabbare ökning av såväl ut- som inpendling än som
annars hade skett.
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Figur 16. Utpendling från Sörmland till andra län 2014. Källa: SCB RaPs RIS, egen
bearbetning
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Enligt framtagna pendlingsprognoser förväntas trenden med ökad utpendling
fortsätta. Figur 18 visar också att redan befintliga pendlingsmönster på storregional
nivå förväntas förstärkas. Enligt en framtagen prognos för nettopendling per län i
Östra Mellansverige 2013 och 2050 så kommer cirka 3000 fler människor
arbetspendla till andra län från Sörmland dagligen år 2050 i basprognosen.
Figur 17. Prognos nettopendling 2013 och 2050 för Södermanlands län
Län
2013 2050 Bas 2050 Bas K 2050 Hög
Södermanlands län

-12 000

-15 000

-31 000

-17 000

Gamla 2050 Hög
-16 000

En slutsats utifrån pendlingsprognosen och prognosen för nettopendling från och till
län är att transportsystemet i framförallt de redan starka stråken kommer att belastas
ytterligare i framtiden. Det innebär att kapacitets- och tillgänglighetsförbättringar och
trafikeringsfrågor blir särskilt viktiga framförallt på järnvägen om klimat- och
miljömål och ambitionen om ett ökat hållbart resande ska kunna nås.
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Figur 18. Prognos riktad nettopendling från och till län i ÖMS 2050

Analysen av pendlingsmönstren och utvecklingen ger en vägledning om vilka stråk
som är särskilt viktiga utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och regional utveckling.
Länstransportplanens prioriterade funktioner och strategier bör stödja utvecklingen i
stråken för att främja tillväxten i länet.

3.5

Tillväxt och bostadsmarknad

Den positiva befolkningsutvecklingen över tid och geografiska belägenheten med
närhet till större regionala kärnstäder för många tätorter i Sörmland, gör att det finns
goda marknadsförutsättningar för bostadsbyggande på många platser i länet. Enligt
länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2017 råder en obalans på bostadsmarknaden i
hela länet och ett underskott av bostäder i alla kommuner. Det gäller både totalt sett
och alla centralorter.
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Figur 19. Bostadsbyggande, befolkningsökning och tomma lägenheter hos allmännyttan i
Södermanland 2001-2016.

En bedömning av exakta behovet av bostäder i Södermanland över tid finns inte men
behoven ökar i takt med befolkningsutvecklingen. Figur 19 visar att glappet mellan
befolkningsutvecklingen och byggda bostäder ökar. Ett mått på ett större behov är
också att boendetätheten ökar. År 2016 fanns cirka 137 000 bostäder i Sörmland
vilket innebär 2,1 invånare per bostad. Under perioden 2010-2016 har 4659 bostäder
byggts i länet. I snitt har länet fått 2720 invånare per år. Det innebär 4,1 nya invånare
för varje ny bostad under dessa år. Infrastrukturinvesteringar verkar åt båda håll.
Dels kan nya infrastrukturinvesteringar påverka marknadsförutsättningar för
nybyggnation genom förbättrad tillgänglighet och ökade markvärden. Samtidigt
genererar bostadsbyggande i sig behov av ny infrastruktur. Dessa resonemang
förstärks av en analys av tillgänglighet.
Kommunernas planering av bostäder
En stark befolkningsökning och brist på bostäder kännetecknar vanligtvis regioner
med tillväxt. Platsers och regioners förmåga att utveckla sin attraktivitet för boende
hänger ihop med kommunernas planering av bebyggelseutvecklingen. En analys av
kommunernas planerade bostadsbyggande säger något om tillväxt och behov av
kommande infrastrukturinvesteringar. Figur 20 och Tabell 5 ger en regional lägesbild
år 2016 av kommunernas samlade planer på bebyggelseutveckling utifrån
inventerade planer inom olika tidsintervall.
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Figur 20. Sammanställning planerat bostadsbyggande kommunerna i Sörmland fram till 2030
utifrån analys av detalj och översiktsplaner 2016.

Tabell 5. Regional sammanställning av planerat bostadsbyggande (antal lgh) för kommunerna i
Sörmland utifrån analys av detalj och översiktsplaner 2016.
Kommun
2020
2030
2050
Totalt
Nyköping

3 730

4 415

2 120

10 265

Strängnäs

1 785

2 855

9 305

13 945

Eskilstuna

2 005

3 550

2 190

7 745

Katrineholm

1 510

3 110

210

4 830

Oxelösund

250

260

20

530

Flen

240

675

725

1640

Gnesta

465

1 250

1 360

3 075

Vingåker

0

0

300

300

Trosa

975

1 115

1 005

3 095

TOTALT

10 960

17 230

17 235

45 425
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Analysen av planerat bostadsbyggande visar att cirka 17 000 nya bostäder planeras
för byggnation påbörjad innan 2030 inom länsplanens planram.
Tidigare visades att glappet mellan befolkningsutvecklingen och byggda bostäder
ökar över tid. Sammanställningen visar att om vi väger in den faktiska
befolkningsutvecklingen och prognosen så har det inte bara byggts för lite utan det
planläggs också för få bostäder. Utifrån perspektivet 2020-2050 planläggs totalt
45 425 bostäder. Det innebär i genomsnitt 1514 nya bostäder per år.
Befolkningsprognosen fram till 2050 anger en årlig ökning på 2333 nya invånare.
Planering är något annat än det faktiskta bostadsbyggandet. Om det faktiskt byggs
bostäder har med många fler faktorer att göra än bara kommunernas planering.
Analysen ger ändå en bra indikation ur ett länsplaneperspektiv på vart planering och
byggande sker i ett geografiskt perspektiv och vart transportsystemet kommer att
belastas över tid.
Bebyggelseutveckling och transportsystemet
Utifrån den regionala sammanställningen av planerat bostadsbyggande för
kommunerna i Sörmland har en analys av planeringen gjorts för att se hur den
förhåller sig till planförslaget, mål och vad planeringen har för konsekvenser för
transportsystemet.
Figur 21. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) per tätortskategori i Sörmland fram till
2050.
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Analysen visar att majoriteten av de planerade bostäderna är kopplad till
kommunhuvudorterna och att 51 procent av all planlagd mark är inom tät
bebyggelse. Den typen av bostadsbyggande genererar generellt mindre
infrastrukturinvesteringar. Även om det finns en stor förtätningspotential i många
tätorter är det en stor andel 41 procent som är mer typen av att expandera tätorten.
Att den typen av planering är stor i länet leder också till större behov av
infrastrukturinvesteringar och att till exempel kollektivtrafiksystemet behöver
utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid.
Det finns också en betydande planläggning av bostäder i mer glesa områden och
mindre tätorter. När kategorin gles bebyggelse och glesbygd läggs samman visas att
33 procent av all planläggning av bostäder i länet sker i sådana områden. Det beror
främst på de speciella marknadsförutsättningar som finns här. Traditionellt återfinns
de högsta fastighetsvärdena i de tätaste områdena med bäst tillgänglighet. I ett
storregionalt perspektiv de regionala kärnstäderna. Sörmlands struktur ser
annorlunda ut. Här finns flera platser som inte är kommunhuvudorter som har god
tillgänglighet och närhet till Stockholm och som visar sig attraktiva för byggande och
boende. Sörmlands struktur och kommunernas planering av bostäder är en regional
utmaning för hållbart resande i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala busstrafiken
är en viktig del för att främja en sådan utveckling.
Figur 22. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) i Sörmland fram till 2050 utifrån typ av
utveckling.
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3.6

Ett transportsystem i förändring

Behoven i transportsystemet förändras när samhället utvecklas. Ny teknik, miljö och
klimatfrågor är starka drivkrafter för ett transportsystem i förändring. Förutom
metatrender som till exempel urbanisering, internationalisering och digitaliseringens
effekter finns det inom transportområdet ett antal viktiga trender som har betydelse
för framtida samhällsplanering och infrastrukturbehov. De mål och strategier som
prioriteras i länstransportplanen bör på olika sätt möta de olika trenderna för att få en
plan som möter förändringarna i omvärlden.
Transporttrender
Figur 23. Scenarioanalys region Sörmland, 2016. WSP analys & strategi.
Belastningen blir hårdare
då transporterna ökar och
koncentreras
• Trafiken i världen och i
Sverige förväntas öka.
Flödena kommer att
koncentreras till
befolkningstäta områden
och till områden med
omfattande
godstransporter,
exempelvis vissa hamnar.
Fordon och farkoster blir
större, internationella
transporter ökar i betydelse
och världshandelsmönstren
förändras.

Ny era i stadsplaneringen
• Stadskärnorna blir
mötesplatser samt boendeoch arbetsmiljöer. Säkerhet
och hälsa växer i betydelse.
Stationssamhällena
vitaliseras och stationsnära
områden blir mera
attraktiva. Urban
utveckling och social
integration är viktiga
frågor på den politiska
agendan.

Transportsystemet
integreras

Bilberoendet minskar i
städerna

• Denna integration handlar
om såväl landsgränser som
trafikslag. Ett exempel: nio
transnationella europeiska
korridorer ska vara färdiga
år 2030.
Transportmarknaderna
globaliseras.

• Yngre i städer kör och äger
bil i mindre omfattning.
Kollektivtrafiken byggs ut
och kostar alltmera.
Framkomlighet för gående,
cyklister och
kollektivtrafikfordon
prioriteras av många
kommuner. Vi ser stora
olikheter inom landet.

Kraven på anpassningar
till miljö och förändrat
klimat skärps
• Tekniska lösningar
kommer att spela roll, men
det är sannolikt att tuffare
styrmedel kommer att
behövas. Tätare och större
städer kommer att klara av
att hantera högre krav på
kvalitet i utemiljön.
Översvämningsrisker och
andra hot ökar till följd av
klimatförändringar.

Transportsystemet
kopplas upp
• Kraven på kommunikation
ökar: den ska vara snabb,
mobil och individanpassad.
Digital information och
öppna källor ger
möjligheter till nya och
mera sömnlösa
kommunikationslösningar,
där automatisering är en
viktig beståndsdel.
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3.7

Trafiksituation Sörmland

Vägtransporter
Utifrån Trafikverkets prognoser för vägtrafiken väntas trafiken öka mest där dagens
trafikflöden är som störst idag. I Figur 24 redovisas förväntad trafikökning på
samtliga nationella stamvägar och länsvägar i Sörmland fram till 2040.
Figur 24. Trafikverkets basprognos för vägtrafik i Sörmland 2040
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Förklaring
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visar den prognosticerade ökningen på de nationella vägstråken i länet.
Prognoserna visar att både de nationella stamvägarna och de större länsvägarna (väg
52, 53 och 55) stråk med över 3500 fordon per dygn idag, har en förväntad ökning
med över 2000 fordon per dygn fram till 2040. Förutom de större vägarna står väg
218 mot Trosa ut med en förväntad ökning på 40 procent. Prognosen visar också en
liten minskning av trafiken på vissa vägar på det mindre (inre) vägnätet i länet.

Tabell 6

35

61

Tabell 6. Nationella vägstråk och prognosticerad trafikökning fram till 2040.
Vägstråk
Ökning fordon per dygn
Prognosticerad trafikökning
genom Sörmland
fram till 2040
56 %
E4
> 2000
35 %
E20
42 %
Väg 56
Tabell 7. Årsdygnstrafik. Regionala vägstråk med störst trafikbelastning idag och prognos
trafikökning 2040
Vägstråk
Årsdygnstrafik 2016
Prognos årsdygnstrafik 2040
+ 500-1000
RV 52 Nyköping-KatrineholmVingåker
+ 100-1000
RV 53 Nyköping-Eskilstuna
> 3500
+2000-4000
RV 55 Katrineholm-Strängnäs
+ 500-1000
RV 57 Gnesta-Björnlunda
+ 500-2000
Väg 230 Eskilstuna-Alberga

Trafikprognoserna tillsammans med tidigare kända behov och brister kopplat till
transportstråken är en viktig faktor hur åtgärder i vägstråk prioriterats i planen.
Godstransporter
Figur 25 visar godstransporter i Sörmland för respektive transportslag från en analys
av godsflöden från 2013. Godsanalysen tillsammans med trafikverkets basprognos
visar att mönstren för godstransporternas flöden kvarstår och förstärks. Mest gods på
väg går på E20 och E4. Även riksväg 56 mellan Katrineholm och Norrköping har
förhållandevis stora flöden. För järnvägen är flödena störst på Västra stambanan och
på Södra stambanan söder om Katrineholm. En stor del av länets import sker med
sjöfart till Oxelösunds hamn men en stor andel utrikes gods går på landtransport via
Göteborg eller södra Sverige. Sörmland har en stor andel transittransporter (stor
andel rött i cirklarna på kartan). Som transitlän utsätts Sörmland för en stor
miljöbelastning.
Längs de regionala vägarna i länet (riksväg 52 väster om Katrineholm och riksväg 55
öster om Katrineholm) bedöms transporterna till större del vara export (stor andel
grönt i cirklarna på kartan). Även längs järnvägen mellan Eskilstuna och Flen är
exporten stor, runt 50 procent. Trafikverkets basprognos fram till 2040 för
vägtrafiken anger en stor ökning av godstransporter på flera av länets vägar.
Tabell 8. Vägar med störst trafikökning av tung trafik/godstransporter i Sörmland fram till
2040 enligt Trafikverkets basprognos
Prognos tung trafik/godstransporter väg
Procentuell ökning fram till 2040
+ 56 %
E4
+ 43 %
Väg 55
+ 38 %
Väg 56
+ 36 %
E20
+ 31 %
Väg 52
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Figur 25. Fördelningen mellan export, import, transporter inom länet och transit för de totala
transporterna i Sörmland.

(Godsflöden i Östra Mellansverige - Södermanlands län, 2013)

Godsflödena i länet förstärker bilden av de öst-västliga förbindelserna som de mest
strukturskapande i transportsystemet för Sörmlands utveckling.
Kollektivtrafik och färdmedelsandelar i stråk
Drygt hälften av alla resor i Sverige sker med bil, medan kollektivtrafikresorna utgör
en femtedel av det totala antalet resor där kvinnor reser kollektivt oftare än män.
Viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av pendling och kollektivtrafikandelar i
kollektivtrafikstråken är restider, tillgänglighet, infrastruktur och trafiksäkerhet.
Restiden anses ofta vara den enskilt viktigaste faktorn för kollektivtrafikens
konkurrenskraft. Även priset har betydelse för val av färdmedel, men hamnar ofta
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längre ner på listan jämfört med övriga faktorer. På flera starka pendlarstråk går det
betydligt snabbare att åka tåg än bil, en viktig konkurrensfaktor för hållbart resande
och regionens attraktivitet
Den senaste analysen av resande med kollektivtrafik i olika stråk i Sörmland gjordes
2015. Kollektivtrafikens marknadsandel för motoriserade resor enligt Svensk
kollektivtrafik ligger i Sörmland i linje med riksgenomsnittet utanför Stockholms län.
Av de resor som sörmlänningarna gör är 10–15 procent med kollektivtrafik. Länets
geografi bidrar till låg turtäthet inom vissa delar av länet samt att restiden med buss, i
stråk där det saknas tågförbindelser, överskrider restiden med bil. Kollektivtrafiken i
de starka stråken (de med störst andel pendling) bedöms ha en något högre
marknadsandel än i länet som helhet; mellan 20 och 25 procent i genomsnitt.
Reserelationer med tågförbindelser har generellt sett högre kollektivtrafikandel än
sträckor som endast trafikeras med buss. Framförallt är det relationer till och från
Stockholms kommun som har de högsta marknadsandelarna, i vissa relationer görs
hälften av arbetsresorna med kollektivtrafik.
Figur 26. Totalt antal resor med kollektivtrafik (buss och tåg) per dygn och starkt stråk, enligt
uppräknad biljettstatistik för buss och reseundersökningen för tågresor.

(Hållbart resande i Sörmland, 2015)
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Det totala kollektivtrafikresandet i utpekade regionalt starka stråk (mer än 50
kollektivtrafikresande per dag) inom samt till och från Sörmland framgår av Figur
26. Den enskilt starkaste relationen utgörs av Eskilstuna-Stockholm, följt av
Oxelösund-Nyköping, Nyköping-Stockholm och Katrineholm-Stockholm. Här
framgår tydligt den övergripande bilden, där resmönstret speglar den stora
pendlingen mot Stockholm men att det samtidigt finns tydliga regionala centra i form
av Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna dit många reser från kommunhuvudorter
inom pendlingsavstånd såsom Oxelösund, Västerås, Örebro respektive Vingåker och
Flen. Från många orter är det betydligt fler som reser över länsgräns än som reser
inom länet vilket också analysen av pendlingen visade.
Figur 27. Procentuell marknadsandel kollektivtrafik gentemot bil, alla resor (källor:
biljettstatistik buss, resandeundersökning tåg, statistik från SL för Gnestapendeln, modellering
biltrafikflöden SamPers).

(Hållbart resande i Sörmland, 2015)

Genom att jämföra resandet som erhållits för bil, tåg och buss per stråk så har
marknadsandelar per stråk beräknats. I Figur 27 framgår marknadsandelen för det
totala antalet resor. Det är framför allt i relationer längs Västra Stambanan som
kollektivtrafiken har höga marknadsandelar, men även i relationen Katrineholm-
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Södertälje och Gnesta - Södertälje. För arbetsresor är marknadsandelen över 40
procent i relationerna Katrineholm och Stockholm, Katrineholm - Eskilstuna och
Katrineholm-Södertälje. Utöver dessa relationer sker även mer än var tredje resa
mellan Eskilstuna och Stockholm med kollektivtrafik, enligt beräkningen. Troligen
är kollektivtrafikens marknadsandelar för samtliga ärenden mellan Katrineholm och
Vingåker överskattade. Detta då alla skolresor inte finns med i SamPers. Dessutom
tycks SamPers underskatta antalet regionala bilresor över tio mil såsom Katrineholm
– Stockholm och Katrineholm – Södertälje. Analysen visar ändå vart majoriteten av
kollektivresandet sker i ett regionalt perspektiv. Annars utgör stadstrafik i tätorterna
den största delen av kollektivtrafikresanden totalt sett.
Restidskvoter
Med restidskvoter går det att beräkna och redovisa kollektivtrafikens konkurrenskraft
mot bilen vilket är viktigt för att förstå möjligheterna att uppnå målen om ett hållbart
resande och öka kollektivtrafikens marknadsandelar Kvoten anger hur mycket längre
eller snabbare det tar att åka med kollektivtrafik i jämförelse med bil i en relation.
En analys av restidskvoter visar att samtliga relationer Sörmland-Stockholm där den
kollektiva förbindelsen endast består av tåg har kortare restider med tåg än med bil
(och då är inte trängsel i biltrafiken närmast Stockholm medräknad). Reserelationer
som inbegriper bussbyte (Mariefred, Trosa och Oxelösund) har kvoter som överstiger
1, det vill säga längre restid med kollektivtrafik än med bil.
Figur 28 visar en sammanställning över restidskvoter från orter som utgör noder i de
starka stråken till viktiga resmål. Här syns att Oxelösund har ett ogynnsamt läge
gentemot många andra, med kvoter på över 1,5 till alla de utpekade resmålen. Något
som pekar på vikten av att arbeta för Oxelösunds tillgänglighet till och från
Nyköpings resecentrum. Orterna längs Svealands- och stambanan har bra
restidskvoter, frånsett resor mot Södertälje. Allra bäst kvoter har resor längs med
västra stambanan/väg 57, där bilrestiden i vissa relationer ligger på dubbla restiden
gentemot kollektivtrafiken. Det visar västra stambanans betydelse för länet.
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Figur 28. Restidskvoter från orter i starka stråk till några viktiga arbetsmarknadsorter inom
och utanför Sörmland

(Hållbart resande i Sörmland, 2015)

Klimat och transporter
I Sörmlands län var de klimatpåverkande utsläppen år 2014 ca 2,65 miljoner ton,
varav knappt 30 procent kommer från transportsektorn. Energiförsörjning och
industriprocesser står för vardera 30 procent. De totala utsläppen är cirka 33 procent
lägre än 1990. En minskning av utsläppen har skett inom samtliga sektorer utom
transportsektorn.2
Ca 30 % av
klimatutsläppen i
Sörmland kommer
från transportsektorn

2

Ingen minskning av
utsläpp från
transportsektorn
samma nivå 2014 som
1990

Körsträckorna med bil
har ökat i länet över tid

Naturvårdsverket, 2016a
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Under 2009 minskade utsläppen av växthusgaser kraftigt vilket förklaras av minskad
produktion till följd av lågkonjunktur. Under de senaste åren (2012-2014) har länets
utsläpp av växthusgaser varit relativt oförändrade, minskningar som gjorts är inom
industrisektorn och jordbruket. Länets största utmaningar vad gäller klimatutsläpp
finns enligt analys i miljömålsuppföljningen inom transportsektorn och
industrisektorn. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan kommer enligt 2016 års
uppföljning därför inte kunna nås med beslutade åtgärder och styrmedel.
I den senaste sammanställningen (data för år 2015) var körsträckan per bil
i Sörmland oförändrad sedan tidigare år (1 188 mil). Den genomsnittliga körsträckan
med bil per person låg på 679 mil, en ökning med 2 procent sedan föregående
år. Eskilstuna kommun har den kortaste körsträckan, 602 mil per person. Den längsta
genomsnittliga körsträckan har Trosa kommun, 803 mil per person. Sörmlands
koldioxidutsläpp påverkas av att vara ett genomfartslän med E4, E20, väg 56 alla
med stora flöden av godstransporter.
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4 Tillstånd och brister i transportsystemet
I det här kapitlet analyseras tillståndet och bristerna i transportsystemet i Sörmland ur
ett systemperspektiv utifrån funktionella samband, tillgänglighet, restider och
trafiksäkerhet. I ett nationellt perspektiv har Sörmland en relativt god tillgänglighet i
transportsystemet genom förhållandevis korta restider till större befolkningscentra
och arbetsmarknadsregioner i hela Stockholm-Mälarregionen och Östergötland.
Södermanland har också goda kommunikationer med övriga Sverige och resten av
världen genom järnvägsförbindelser till både Arlanda och Kastrup/Köpenhamn.
Förutsättningarna varierar i olika delar av länet. Resorna i länet sker främst i starka
stråk i östvästlig riktning samt mot angränsande län, främst Stockholm men även
Örebro och Östergötland. Inomregionalt är stråken svagare i nord-sydlig riktning.
I länet finns Skavsta flygplats som är Sveriges tredje största flygplats. Från
flygplatsen sker cirka 20 000 flygrörelser per år och antalet passagerare per år uppgår
till drygt 2 miljoner år 2016. Sörmland definieras som ett genomfartslän, särskilt när
det gäller godstransporter på väg. Genom länet sträcker sig två europavägar, E4
respektive E20. Europavägarna har de största trafikflödena i länet. Länet har tre
järnvägsstråk in mot Stockholm samt TGOJ-banan mellan Borlänge och Oxelösund.
På flertalet starka pendlarstråk i Södermanland går det i rusningstrafiken snabbare att
åka tåg än bil. Majoriteten av länets större orter har bra förutsättningar för
järnvägskommunikation i öst-västlig riktning, men inte i nord-sydlig.

4.1

Tillgänglighet

Tillgängligheten i ett område kan förbättras på två sätt. Antingen genom
investeringar i trafikinfrastruktur som minskar restiderna, eller genom att utbudet,
exempelvis antal arbetsplatser, ökar. Oftast ökar tillgängligheten som en kombination
av båda dessa faktorer. När ett områdes tillgänglighet ökar till följd av ett förbättrat
transportsystem blir det mer attraktivt att lokalisera bostäder, arbetsplatser och
service dit. Det innebär att områdets tillgänglighet förbättras ytterligare, utöver den
effekt som infrastrukturinvesteringen ensamt åstadkommer. Detta ömsesidiga
beroendesamband visar på betydelsen av att ny trafikinfrastruktur och bebyggelse
sker på ett samordnat sätt och att kopplingen mellan infrastruktur och
bostadsbyggande innebär både direkta och indirekta effekter.
Storregional och internationell tillgänglighet
Utifrån länets struktur, geografi, transportsystem och restider så kan sägas att de
flesta platser i länet idag uppfyller målet om en grundläggande tillgänglighet till
transportsystemet. Men när frågan handlar om tillgänglighet kopplat till tillväxt och
arbetsmarknad blir restider en viktig faktor. Figur 29 visar att Sörmlands
arbetsmarknad är liten i ett storregionalt perspektiv men att god tillgänglighet ger
länets invånare tillgång till en mycket stor arbetsmarknad genom de olika regionala
kärnstädernas storlek och många arbetsplatser.
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Figur 29. Arbetsplatser inom 60 min med kollektivtrafik i ett storregionalt perspektiv. Källa.
ÖMS (2015)

Antal arbetsplatser

I den regionala utvecklingsplaneringen är det därför viktigt att arbeta med att
utveckla regionens position och tillgänglighet i storregionen. Särskilt viktigt för att
kunna främja tillgänglighet och länets position i ett storregionalt sammanhang är att
arbeta med den nationella infrastrukturplaneringen. Särskilt viktigt för länet är då
spårsatsningar, drift- och underhåll, kapacitetsfrågor på järnvägen och
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trafikeringsfrågor. Sörmland har också en internationell tillgänglighet som går att
utveckla. Den internationella tillgängligheten gör världen mer nåbar för företag och
invånare. Genom att bidra i utvecklingen av den internationella tillgängligheten
bidrar vi till att stärka regionens attraktivitet och göra regionen mer nåbar för
utländska företag och besökare. Förbättrande flygförbindelser på Skavsta bidrar till
att stärka delar av storregionens konkurrenskraft, regionens förmåga att attrahera
investeringar och i förlängningen skapa nya jobb. Förutsättningarna för Skavsta och
Arlanda flygplats är en viktig del i den internationella tillgängligheten till och från
Sörmland, men även sjöfarten genom Oxelösunds hamn spelar en roll.
Inomregional tillgänglighet
Tillgängligheten med olika färdmedel kan mätas i restid. Nedan visas inomregional
tillgänglighet med bil, Figur 30, respektive kollektivtrafik Figur 31, mätt i andel
invånare i Sörmland, till ett antal tunga målpunkter. Eskilstuna har bäst tillgänglighet
för både bil och kollektivtrafik, följt av Nyköping och Katrineholm – naturligt då
dessa orter har störst befolkning i den egna tätorten. Katrineholm och Södertälje har
dock bättre tillgänglighet än Nyköping inom 90 minuter med kollektivtrafik.
Kartorna visar inomregional tillgänglighet med restid med bil från östra Sörmland,
västra Sörmland, norra delen av Sörmland och från södra delen av Sörmland.
Figur 30. Inomregional tillgänglighet mätt som restid med bil från olika noder. Källa: Hållbart
resande i Sörmland (2015)
Från Eskilstuna:

Från Nyköping:

Från Katrineholm:

Från Gnesta:
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Tillgänglighetsanalysen visar att den inomregionala tillgängligheten är relativt god
från och till våra kommunhuvudorter i länet och de arbetsställen som finns i
Sörmland. Majoriteten av våra tätorter inom länet kan nås inom 60-90 minuter med
bil oavsett vart i länet du utgår ifrån. Inom 90-120 minuter nås samtliga orter med bil
oavsett vart i länet du befinner dig. Bäst tillgänglighet utifrån ett
arbetsmarknadsperspektiv får de största kommunerna och tätorterna framförallt
Eskilstuna och Nyköping utifrån att det är där den största koncentrationen av
människor och arbetstillfällen finns. Detta illusteras också genom Figur 31.
Figur 31. Inomregional tillgänglighet mätt som restid till antal personer i arbetsför ålder inom
60 min med kollektivtrafik. Källa: WSP (2017)

En slutsats som kan dras om tillgänglighet för bil jämförs med kollektivtrafik är att
stora investeringar i vägnätet för att uppnå restidsförbättringar inte är motiverat idag
utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv och regionförstoring. En anledning till det
är att länet drar nytta av god tillgänglighet till järnväg i flera starka stråk som täcker
in länets alla kommunhuvudorter där den stora koncentrationen av arbetsplatser och
personer i arbetsför ålder finns. Dock kan investeringar i nya vägstråk vara
motiverade utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, lokal och nationell nytta.
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Tillgänglighet och bostadsbyggande
Om inte tillgängligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt
riskerar attraktiviteten och därmed förutsättningarna för bostadsbyggande försämras.
Lokalisering av bostäder har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i
transportsystemet. Många infrastrukturåtgärder som genomförs påverkar
transportsystemets funktion och har betydelse för bostadsbyggande indirekt utan att
det går att härleda till en viss volym bostäder för respektive åtgärd.
En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det finns en lokal marknad som
efterfrågar bostäderna. Ett mått för att bedöma lönsamheten vid nyproduktion av
bostäder är Tobins Q, vilket är kvoten mellan marknadspriset på ett befintligt hus och
kostnaden för att bygga ett motsvarande nytt hus. Om kvoten är över 1, det vill säga
om det pris byggbolaget kan få ut för ett nybyggt hus överstiger
produktionskostnaden, är det lönsamt att bygga nya bostäder. På motsvarande sätt
indikerar en kvot lägre än 1 dålig lönsamhet för nyproduktion. Tobins Q speglar
attraktiviteten och förutsättningarna för att bygga på en lokal bostadsmarknad.
Teoretiskt borde därför en Tobins Q över 1 leda till ökade investeringar på
bostadsmarknaden. Trots gynnsamma marknadsförutsättningar på många håll i
Sörmland är nyproduktionen i vissa kommuner mycket lägre än behoven som
tidigare analys visat i kapitel 3.5.
Betydelsen av lägeskvalitet och tillgänglighet
Tillgängligheten påverkar byggandets lönsamhet. Hög tillgänglighet är en
betydelsefull lägeskvalitet för både företag och hushåll. Den senaste analysen som är
några år gammal visade att den totala kvoten för Sörmlands län då uppgår till 1,12.
Detta visar att det på länsnivå redan 2012 ansågs vara ekonomiskt fördelaktigt att
bygga nytt för att få pengarna tillbaka på satsat kapital. Däremot är skillnaderna
relativt betydande mellan kommunerna. Högst Tobins Q har Strängnäs och Trosa,
medan kvoterna i Vingåker, Flen, Oxelösund och Katrineholm då låg under ett. Detta
indikerade att det var mindre fördelaktigt att bygga nytt i dessa kommuner på en total
nivå.
Att det ändå förekommer en hel del byggaktivitet även i dessa kommuner beror på att
mikroläget inom en kommun kan variera avsevärt i attraktivitet. Dessutom styr även
annat än rent ekonomiska incitament beslutet att bygga nytt eller inte. Jämfört med
studien som gjordes 2012 har troligtvis kvoterna ökat i länet, vilket huvudsakligen
beror på att försäljningspriserna har ökat i snabbare takt än produktionspriserna.
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Figur 32. Beräknat Tobins Q per trafikzon (SAMSområden) 2010-2011 och samband med
funktionella stråk.

I Figur 32 redovisas Tobins Q per trafikzon. Där alltså Tobins Q har satts i relation
till tillgänglighet i transportsystemet på en fin geografisk nivå. Variationerna är stora
över länet. De flesta områden med kvoter över ett ligger vid Mälaren i norr samt i
viss mån längs med kusten och delar av inlandet. Ur ett transportsystemperspektiv
går att utläsa ett mönster av sammanhängande stråk med högre Tobins Q som
sammanfaller med kommunhuvudorterna samt stråk med tillgänglighet till järnväg
(Svealandsbanan, Västra stambanan och Södra stambanan). Lägesegenskaper på
lokal nivå (mikrolägen) tycks också ha stor betydelse i länet.
Tillgänglighet är en attraktiv lägesegenskap. Priser på bostäder är i allmänhet högre i
områden med hög tillgänglighet. Men hur påverkar tillgängligheten
marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande i Sörmland? Studien tillgänglighet
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och Tobins Q i Sörmland visar att regional tillgänglighet till arbetsplatser ensamt kan
förklara omkring 50 procent av variationen i Tobins Q inom Södermanlands län.
Studien visar också att den så kallade elasticiteten i sambanden varierar mellan 5-10
procent. Det innebär att om tillgängligheten i ett område ökar med en procent, så
ökar Tobins Q med 5-10 procent. Det visar att det går att påverka förutsättningarna
för nyproduktion av bostäder i Sörmland genom att bygga ny trafikinfrastruktur. En
ny väg eller förbättringar i kollektivtrafiken som ökar tillgängligheten kan också
påverka efterfrågan och Tobins Q. En slutsats är också att om detta sker i ett område
med en kvot under 1 kan därmed marknadsförutsättningar för ökat bostadsbyggande
skapas. Tillgängligheten har stor betydelse för lönsamheten i nyproduktionen. Om
det som i Sörmland finns många områden med hög Tobins Q men att det ändå inte
byggs i vissa områden, så är orsaken att det finns olika hinder på bostadsmarknaden
som inte har med tillgänglighet att göra. Med vetskapen om de starka sambanden
mellan tillgänglighet och bostadsbyggande som finns i länet, blir en bärande strategi
för länstransportplanen; hur åtgärderna ytterligare kan stärka sambanden mellan
infrastruktur och bostadsbyggandet.

4.2

Olyckor och trafiksäkerhet

En analys av olyckor visar att de är starkt koncentrerade till tätorterna men också
överrepresenterade längs vissa vägstråk. Sörmland har omfattande problem med
viltolyckor. Kollisioner med rådjur, vildsvin, älg och dovhjort är de i särklass
vanligast förekommande olyckorna men bara en mindre andel av den typen av
olyckor leder till personskador, se Figur 35. Trenden för dödade i trafiken har legat i
stort sett oförändrad de senaste tio åren för länet. Statistiken visar dock att antal svårt
skadade i trafiken sjunkit. Om det beror på bättre trafiksäkerhet eller att fordonen
blivit trafiksäkrare eller en kombination av dessa faktorer är svårt att dra slutsatser
om men är en positiv utveckling.
Figur 33. Totalt antal svårt skadade och dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland 2007-2016.
Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning
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Figur 34. Totalt antal svårt skadade eller dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland fördelade på
färdsätt 2007-2016. Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning.
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Biltrafiken är starkt överrepresenterad vad gäller olyckor med dödlig utgång eller
svåra personskador. Valet av färdmedel är bland de viktigaste sätten att påverka
trafiksäkerheten. Till exempel är det cirka tio gånger säkrare att åka buss än att åka
bil, räknat som dödsrisk per personkilometer. Gång och cykling medför bägge en
dödsrisk som är cirka 4-7 gånger så hög jämfört med att åka bil, medan motorcykel
och moped är cirka 30 gånger farligare än åka bil, allt räknat per personkilometer.
Utifrån den vetskapen är det extra viktigt att arbeta för trafiksäkerhet i tätorter för
oskyddade trafikanter. Något som länstransportplanen beaktar i åtgärdsplanen.
Figur 35. Totalt antal svårt skadade eller dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland fördelad efter
olyckstyp 2007-2016. Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning.
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4.3

Funktionella samband och brister i transportstråk

Många av de nationella, storregionala och regionala målen handlar om tillgänglighet.
Bakgrunden är sambanden som finns mellan tillgänglighet och tillväxt som beskrivits
tidigare. Tillgänglighet får ses som resenärens möjlighet att nå arbetsmarknad,
utbildning, service med mera inom en rimlig tid. Brister i till exempel framkomlighet
och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister kan också påverka
tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av färdväg eller
trafikslag. Att transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är också en aspekt
i att göra transportsystemet hållbart. I detta avsnitt beskrivs de strukturskapande
stråken i Sörmland utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade större
brister i förhållande till de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i
stråken som visats tidigare.

N3
R3
N2
R2
N4

R1

N1
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Tabell 9. Nationella och storregionala samband i stråk
Stråk Stråkets
Infrastruktur
Funktion
nr
sträckning
N1
StockholmSödra
Starkt storregionalt
Nyköpingstambanan,
pendlingsstråk
Norrköping E4:an
Nationellt
Linköping (-Malmö)
genomfartsstråk väg
och järnväg
Godsstråk
N2
Stockholm-Gnesta- Västra
Starkt storregionalt
Flen-Katrineholmstambanan
pendlingsstråk
Vingåker (Nationellt
Göteborg)
genomfartsstråk väg
och järnväg
Godsstråk
N3
StockholmSvealandsbanan, Godsstråk på väg,
SträngnäsE20
pendlingsstråk
Eskilstuna-Örebro (Oslo)

Brister
Kapacitet och
robusthet järnväg
Drift och underhåll
delar av E4
Kapacitet järnväg
Drift- och
underhåll

Kapacitetsproblem
järnväg
Tillgänglighet från
E20 till Strängnäs
centrum

N4

NorrköpingKatrineholmEskilstunaVästerås-Gävle

Väg 56

Godsstråk väg med
betydelse för
varuförsörjningen av
Storstockholm och
logistik i Mälardalen,
Bergslagen och
längs
Norrlandskusten
Knyter ihop länet
med Västmanland
Pendlingsstråk
Eskilstuna- Västerås

Framkomlighet,
trafiksäkerhet

R1

OxelösundNyköpingKatrineholmVingåker (Örebro)
OxelösundNyköping-FlenEskilstuna-Västerås
(Borlänge-)

Väg 52

Förbinder länet med
Örebro län

Framkomlighet,
trafiksäkerhet,
restider

TGOJ-banan

Norrköping-Uppsala

Väg 55

Järnvägsstråk för
malm och
godstransporter.
Persontransportstråk
Eskilstuna-Västerås
Storregionalt stråk
för godstransporter

Bärighet, drift- och
underhåll, restider
TGOJ-banan i
Eskilstuna tätort,
barriäreffekter
Framkomlighet,
trafiksäkerhet

R2

R3
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Tabell 10. Inomregionala samband i stråk
Stråk
Stråkets
Infrastruktur
nr
sträckning
R1
OxelösundVäg 52
NyköpingKatrineholmVingåker
R2

Nyköping-Eskilstuna

Väg 53, TGOJbanan

R3

Strängnäs-FlenKatrineholm

Väg 55

N1

Nyköping-Trosa

E4

N2

Flen-GnestaSödertäljeStockholm
Flen-KatrineholmVingåker

Väg 57
Väg 55, Väg 52

Funktion

Brister

Tvärförbindelse
väg för att knyta
ihop länet och
landsbygd.
Pendlings och
busstråk
Tvärförbindelse
väg för att knyta
ihop länet och
landsbygd.
Pendlings och
busstråk.
Persontrafik
TGOJ-banan
delen EskilstunaFlen
Regionalt
pendlingsstråk,
godsstråk
Busstråk,
regionalt
pendlingsstråk

Framkomlighet,
trafiksäkerhet

Busstråk.
Regionalt
pendlingstråk,
inomregional
godstrafik

Väg 53
trafiksäkerhet,
framkomlighet
TGOJ-banan, driftoch underhåll,
restider

Framkomlighet.
trafiksäkerhet
Framkomlighet och
trafiksäkerhet
trafikplatser/infarter
Nyköping
Trafiksäkerhet,
framkomlighet,
restider

För den infrastruktur som berör länstransportplanen i första hand, länsvägarna, så
handlar de övergripande bristerna på vägnätet i ett stråkperspektiv om att många
sträckor har för låg standard på delsträckor och tillåten hastighet. Det är vanligt med
bristfälliga omkörningsmöjligheter. Framkomligheten försämras när tung trafik
blockerar vägbanan utan möjlighet till omkörning.
Vanligt på de regionala stråken är att de har smala körfält, dåliga siktförhållanden
som påverkar trafiksäkerheten. Generellt sätt är behoven av förbättringar i det
regionala vägnätet med koppling till nationella mål om trafiksäkerhet mycket
omfattande, både vad gäller trimningsåtgärder, om- och nybyggnation samt drift- och
underhållsåtgärder.
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4.4

Viktiga stråk och noder

Strukturskapande nationella järnvägs- och vägstråk
Ett sätt att mäta tillstånd och funktionalitet är att titta på utveckling kring
transportstråken. Transportsystemet i regionen har en ryggrad bestående av ett antal
nationella stråk som även har en regional betydelse. En strukturell analys av
kommunernas planerade bostadsbyggande fram till 2030 visar att bostadsbyggandet i
länet är koncentrerat till kommunhuvudorterna och längs tre starka stråk som ger
både regional, nationell och internationell tillgänglighet. Utifrån internationell
tillgänglighet skapar stråken en tillgänglighet till Arlanda för kommunerna i
Sörmland. Södra stambanan och E4 skapar en tillgänglighet till Stockholm Skavsta
flygplats framförallt till och från en marknad för flygresenärer i Stockholm.
Utifrån analysen av bostadsbyggandet i förhållande till transportstråk kan slutsatsen
dras att de viktigaste strukturskapande stråken i länet är alla nationella transportstråk.
Till dessa tre stråk ansluter flera andra järnvägs- och vägstråk som till exempel väg
56 som binder samman och skapar en tillgänglighet i tvärförbindelser och starka
funktionella samband mellan tätorter som till exempel Eskilstuna och Västerås.
Dessa stråk förklaras i stycke 4.3.
Figur 36. Struktur över planerat bostadsbyggande fram till 2030 utifrån kommunernas
översiktsplaner och hur planeringen ligger i förhållande till transportstråk med järnväg.
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Tabell 11. Strukturskapande transportstråk i Sörmland
Stråknummer
Stråkets sträckning
N1
Stockholm-Trosa-NyköpingNorrköping (-Malmö)
N2
Stockholm-Gnesta-FlenKatrineholm (-Göteborg)
N3
Stockholm-Strängnäs-EskilstunaVästerås-Örebro (-Oslo)

Infrastruktur
Södra stambanan, E4
Västra Stambanan, Väg 55
Svealandsbanan, E20, Väg 56

Regionen har inte ansvar för utveckling och investeringar i dessa stråk. Trots detta är
de nationella stråken de viktigaste stråken för både lokala och regionala transporter i
Sörmland. Genom systemanalysen för Östra Mellansverige har Sörmland gjort sitt
inspel till den nationella planen om synen på stråkens betydelse. Om olika
storregionala och regionala mål ska nås bör länstransportplanen också understödja
utveckling i stråken utifrån de möjligheter som finns med länstransportplanens
budget. Utrymme för medfinansiering i nationell infrastruktur har inte funnits eller
prioriterats i processen.
Nationella och regionala vägstråk
Prioriteringar av åtgärder i vägnätet ska grunda sig på de utpekade ”strukturellt
prioriterade funktionerna” och det mer konkretiserade funktionellt prioriterat vägnät.
Det är de vägar som knyter ihop länet och skapar en grundläggande tillgänglighet i
transportsystemet för tätorter och landsbygd. Det utpekade vägnätet utgör Sörmlands
förbindelse mot omvärlden och är de vägar som fyller en viktig regional funktion.
Det är en klassificering av vägar som Trafikverket införde under 2016 och som
arbetats fram tillsammans med länsplaneupprättaren och kommunerna. Funktionellt
prioriterat vägnät är en sammanvägd bedömning av vägarnas betydelse utifrån olika
funktioner, trafikutveckling och betydelse utifrån till exempel kollektivtrafik och
tung trafik. Ställningstagandet om funktion innebär att brister på vägar som inte finns
utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet får en lägre prioritering i
åtgärdsplaneringen. Väg 56, E4 och E20 ingår i den nationella planeringen.
Resterande vägar är prioriterade vägar i länstransportplanen.
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Figur 37. Funktionellt prioriterat vägnät i Sörmland

Utvecklingsområden för internationell tillgänglighet och gods
Industrin och näringslivet i Sörmland ställer krav på infrastrukturen och bättre
förutsättningar för att utveckla och verka för effektiv godshantering. I takt med ökad
globalisering och Stockholms tillväxt skapas en större marknad och ökad
konsumtion. Tillväxten leder till att markpriserna i de centralare delarna ökar. En
utvecklingstendens och konsekvens av denna utveckling är en tillväxt av logistik och
transportrelaterade verksamheter i omkringliggande regioner. Detta märks tydligt i
Sörmland med utvecklingen av nya kombiterminaler, logistikparker och
logistikrelaterade verksamheter i flera av länets kommuner. Det visas också genom
att godstransporter på järnväg och tunga transporter på väg genom länet ökar.
Utvecklingen leder till möjligheter för tillväxt i länet. Men utvecklingen bidrar också
till stora utmaningar för transportsystemet.
Den största noden inom länet för hantering av gods är Oxelösunds hamn. Sjöfart har
stor betydelse för godstransporter till och från regionen, speciellt för utrikes
transporter. Hamnar har ofta olika specialisering utifrån geografiskt läge, vilka typ av
fartyg de kan ta emot och hur hamnens anslutande infrastruktur ser ut. Det innebär att
hamnar i närheten av varandra inte nödvändigtvis konkurrerar med varandra.
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Oxelösunds hamn är den hamn i Östra Mellansverige som hanterar störst mängd olja.
2016 hanterade hamnen 1755 tusen ton olja. Det är också den hamn i Östra
Mellansverige som hanterar störst mängd icke enhetsgods (bulkgods) mycket på
grund av kopplingen till stål- och malmtransporter. Hamnen hanterade 5427 tusen
ton bulkgods 2016. TGOJ-banan förbinder hamnen med järnväg.

Nyinvesteringar i hamnen och bärighetsåtgärder på TGOJ-banan blir viktigt om
marknaden för gruvnäringen förbättras vilket kommer leda till mer transporter till
och från hamnen.
I länet finns kombiterminaler i Eskilstuna och Katrineholm. I anslutning till dessa
finns också lastbilsterminaler. I Strängnäs finns en logistikpark i direkt anslutning till
motorväg E20, mellan Göteborg och Stockholm, samt riksväg 55, mellan Uppsala
och Norrköping. Katrineholms Logistikcentrum är belägen där Västra och Södra
stambanorna korsar varandra. Här möts riksväg 52, 55, 56 och 57 och knyter
samman E4, E18 och E20.
Enligt en analys av kommunernas planering för verksamhetsområden visar att för de
största transportgenererande godshantering- och persontransportnoderna i länet finns
planer för exploatering. Om befolkningen i hela Östra Mellansverige ökar enligt
prognoserna och det är fortsatt tillväxt i ekonomin finns goda förutsättningar för
länets godsnoder att växa. Men en sådan utveckling kommer också betyda en ökad
belastning på transportsystemet på lokal, regional och nationell nivå kan komma att
påverka framtida investeringar i både regional och nationell plan för
transportinfrastrukturen.
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Figur 38. Viktiga noder i länet för logistik, gods och internationell tillgänglighet och koppling
till tillkommunernas planering för verksamhetsområden fram till 2030.
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Stockholm Skavsta flygplats
Som transportnod betraktad är Stockholm Skavsta flygplats en av regionens mest
trafikgenererande platser. Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från
flygplatsen. Det gör den till Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i
utrikestrafik. Lokalt är det också ett av Nyköpings största arbetsplatsområde med
över 1400 personer verksamma på området idag. Flygplatsen blir viktig ur ett
regionalt perspektiv då den ökar den internationella tillgängligheten för regionen.
Verksamheten drivs på kommersiell basis och är inriktad på reguljär internationell
passagerartrafik. Ryan Air dominerar trafikutbudet på flygplatsen och har funnits
etablerad på flygplatsen i tjugo år. Sommaren 2017 finns drygt 45 direktlinjer till
destinationer i hela Europa. Kustbevakningens nationella flygbas finns på
flygplatsen. Vid flygplatsen finns också verksamheter kopplade till privatflyg.
Flygplatsen har kapacitet för transatlantiskt fraktflyg med jumbojets. Flygplatsen
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ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom det av EU utpekade transeuropeiska
transportnätet (TEN-T).
Flygplatsen har miljötillstånd för 6 miljoner resenärer årligen. Mer än någon annan
flygplats i Östra Mellansverige exkluderat Arlanda. Det innebär att flygplatsen har
outnyttjad kapacitet som kan möta den ökning i utrikesresandet som väntas de
närmsta tjugo åren och blir viktigt kring frågan om flygplatskapacitet i
Stockholmsregionen. Därmed spelar också Skavsta en framtida roll i det nationella
flygsystemet utöver den lokala och storregionala roll flygplatsen spelar idag.

Osäkerheter i prognoser för flyget är stora. Men prognoser från 2017 anger i
lågscenariot en ökning till 3,1 miljoner resenärer 2030 och 4,4 miljoner år 2040. Bara
lågscenariot visar att vägsystemet i anslutning till flygplatsen kommer att belastas
mycket över tid.
Ostlänken kommer ha en stor betydelse för utvecklingspotentialen av flygplatsen då
flygplatsen får en stor tillgänglighetsförbättring och därmed når en större marknad
genom bättre restider. Flera kopplingar till utvecklingen av Skavsta och Ostlänken
finns i länstransportplanen genom olika utredningar som kommer att behöva göras
kommande år. Inom de närmaste tolv åren kommer transportnoden att påverkas
genom byggande av ny järnväg, nytt resecentrum, kollektivtrafikåtgärder,
ombyggnad av vägsystemet i området och kommunens planer på exploatering av
området.
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5 Prioriterade funktioner
Utgångspunkterna för inriktningen i länstransportplanen, ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv, grundar sig på tillgänglighet till arbetsmarknad i ett regionalt
och storregionalt perspektiv. Detta baserar sig på Sörmlands struktur, funktionella
samband och utvecklingstendenser. Transportsystemets grundläggande funktion i
Sörmland är att tillhandahålla säker tillgänglighet och framkomlighet för person- och
godstransporter, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt.
Länstransportplanen ska främja den regionala utvecklingen i länet men också
transportsystemet i ett större sammanhang utifrån trafiksäkerhet, social hållbarhet
och miljö.
För att uppnå de övergripande målen har ett antal funktioner prioriterats.
Funktionerna pekar på vilka stråk och noder i transportinfrastrukturen som bör
prioriteras för att på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllnad. Efter funktionerna
följer strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås.
Strukturellt prioriterade funktioner för utveckling av transportsystemet



I första hand måste tillgängligheten mellan kommunhuvudorterna som ligger
längs de storregionala stråken in mot Stockholms län förbättras.



I andra hand behöver tillgängligheten mellan kommunhuvudorter som har
starkast funktionella samband mellan sig i ett regionalt och storregionalt
perspektiv stärkas.



I tredje hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna
förbättras.



Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala
utvecklingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som
understödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken som
grund.



Fokus för funktioner i transportsystemet bör vara ett hållbart vardagsresande
som understöds av gång- och cykel, en effektiv kollektivtrafik och
bytespunkter av hög kvalité.



Ett transportsystem som stödjer utvecklingen av internationell tillgänglighet
och en effektiv godshantering vid noder i länet som stöd till näringslivets
transporter.

Det huvudsakliga stödet för prioriteringarna går att härleda till transporttrender,
länets befolkningsutveckling, resmönster, trafikprognoser och utvecklingen av
arbetsmarknad.
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Beskrivning av prioriterade funktioner i länets transportsystem
I första hand måste tillgängligheten mellan kommunhuvudorterna som ligger
längs de storregionala stråken in mot Stockholms län förbättras.

Kommunhuvudorterna är de orter som har viktigast funktion utifrån service, boende,
kultur, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i länet och knyter ihop mindre tätorter
och landsbygd i omlandet. Alla kommunhuvudorter fungerar som nav och funktion i
kollektivtrafiksystemet i ett lokalt, regionalt och storregionalt perspektiv. Enskilt och
i ett storregionalt perspektiv har orterna få arbetsställen och en begränsad diversitet i
näringslivet. De är beroende av ett större omland på grund av arbetsmarknadens
specialisering.
Tidigare analyser av funktionella samband utifrån pendling, flyttmönster och
näringsliv visar att länet har starkast samband med Stockholms län. Samtliga
kommunhuvudorter utom Oxelösund ligger som noder i järnvägssystemet med direkt
förbindelse till och från Stockholm. Satsningar för förbättrad tillgänglighet på dessa
stråk i nationell plan och satsningar på tillgänglighetsförbättringar inom tätorterna till
bytespunkter och satsningar på bytespunkter i länstransportplanen är investeringar
som bör prioriteras då de möter målen och har bäst förutsättning att främja tillväxt
och hållbart resande.
I andra hand behöver tillgängligheten mellan kommunhuvudorter som har
starkast funktionella samband mellan sig i ett regionalt och storregionalt
perspektiv stärkas.

Sörmlands struktur gör att flertalet av kommunhuvudorterna har starkare funktionella
samband med tätorter utanför länet än inom det egna länet. Utifrån ett
flerkärnighetsperspektiv och regional utveckling innebär det att mellanregionala och
nationella stråksatsningar i flera fall har större nytta än satsningar på regionala stråk i
synnerhet vägstråk i länet. För Sörmland har det storregionala perspektivet extra stor
betydelse för länets utveckling. Exempel på sådana samband är Västerås-Eskilstuna,
Gnesta-Södertälje, Nyköping-Stockholm och Norrköping-Katrineholm.
I tredje hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna
förbättras samt tillgängligheten till kommunhuvudorterna från det lokala
omlandet.

Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan kommunhuvudorterna är
viktiga för möjligheten till dagligt utbyte av kompetens, varor och tjänster. I vissa av
de regionala tvärförbindelserna som till exempel Eskilstuna-Nyköping finns
arbetspendling även om det i jämförelse är få i jämförelse med de starka stråken.
Om länet vill bygga vidare på att uppnå en flerkärnighet där alla Sörmlands tätorter
har förutsättningar för en positiv utveckling med avseende på kompetensförsörjning,
sysselsättning och bostadsmarknad krävs stora tillgänglighetsförbättringar på sikt.
För de som bor och/eller verkar på landsbygd och i mindre tätorter bör
tillgängligheten till kommunhuvudorterna prioriteras. Det utbud och service som
finns där är avgörande för en fungerande vardag. Tillgängligheten till
kommunhuvudorterna är viktig för att möjliggöra byten till kollektivtrafiken från
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andra färdmedel och därmed möjliggöra ett hållbart resande med ökad andel
kollektivtrafik, gång och cykel även för boende på landsbygd.
Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala
utvecklingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som
understödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken
som grund.

När arbetspendlingen ökar sker det en regionförstoring. Genom att människor
pendlar och rör sig över allt större geografiska områden knyts kommuner funktionellt
samman i allt större lokala arbetsmarknadsregioner. Bilen har sannolikt spelat ut sin
roll som regionförstorare eftersom det inte går att köra särskilt mycket fortare och vi
sannolikt inte är beredda att lägga allt för mycket mer tid för transporter. Eftersom
Sörmland har en liten egen arbetsmarknad är geografin i ett storregionalt perspektiv
viktig. Därför får tåget en central roll som det snabbaste landtransportmedlet med en
stor potential att främja en flerkärnig ortsstruktur. Länstransportplanen bör stödja en
sådan utveckling. Det kan göras genom satsningar på bytespunkter och tillgänglighet
i tätorter.
Fokus för funktioner i transportsystemet bör vara ett hållbart vardagsresande
som understöds av gång- och cykel, en effektiv kollektivtrafik och
bytespunkter av hög kvalité.

Den ökade tillgängligheten och utveckling av arbetspendlingen bör ske med
kollektivtrafik och cykel som grund, detta ses som avgörande för att nå klimatmålet.
För att åstadkomma sådan utveckling måste kollektivtrafik och cykel vara de
attraktivaste trafikslagen för det vardagliga resandet där hela eller delar av resan
genomförs till fots, med cykel, buss eller tåg. Kollektivtrafiken och
cykelinfrastrukturen måste då vara kapacitetsstark och attraktiv så som det beskrivs i
trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala cykelstrategin. Ett socialt
hållbart transportsystem uppstår när det likvärdigt svarar mot alla gruppers behov
och är trafiksäkert.
Ett transportsystem som stödjer utvecklingen av internationell tillgänglighet
och en effektiv godshantering vid noder i länet som stöd till näringslivets
transporter.

Sörmland har ett strategiskt läge i Mälardalen för godstransporter och noder. Länet är
en port till och från Stockholmsregionen. Befolkningsutvecklingen i Stockholm och
ökade markvärden i de centrala delarna av Stockholm har bidragit till att
utvecklingen av extern lager och godshantering ökat över tid i Sörmland. Effektiva
anslutningar till terminaler och bra godshantering bidrar till att förstärka regionens
logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Regionens infrastruktur ska skapa
god framkomlighet för godstransporter på väg och järnväg och bidra till att öka
andelen gods på miljövänliga trafikslag.
Sörmland bör också värna de strategiska noder som finns i länet som ger
internationell tillgänglighet för gods- och persontransporter som Stockholm Skavsta
flygplats och Oxelösunds hamn.
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Figur 39. Strukturbild för Östra Mellansverige. Viktiga funktionella samband. Källa: ÖMS
2050, Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
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6 Strategier och åtgärdsplan
De strategiska vägvalen för länstransportplanen, dess åtgärder och genomförande
grundar sig på de prioriterade funktionerna men också olika planeringsförutsättningar
som behöver beaktas. När det kommer till konkreta investeringsobjekt är det inte
alltid förutsättningarna finns för genomförande under planperioden även om det
utifrån målen skulle vara det bästa. Det kan handla om tid, kostnader,
miljökonsekvenser, medfinansiering eller annan planering.

6.1

Strategisk inriktning och strategier

Strategierna ger riktning i planering av åtgärder och utgör prioriteringsgrunder och
vägledning för vilka åtgärder som ska väljas i länstransportplanen. Följande
strategiska inriktningar har varit vägledande för att stödja målen och svara mot de
prioriterade funktionerna:






Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder
Prioritera åtgärder kopplat till bostadsbyggande
Bytespunktsutveckling och nya resecentrum
Infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och
standard hållplatser)
Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion. 55:an
prioriteras för att stärka trafiksäkerhet, framkomlighet och stärka redundansen
för näringslivets transporter och godstransporter på väg.

Strategier
Prioriterade funktioner

I första hand måste tillgängligheten mellan
kommunhuvudorterna som ligger längs de
storregionala stråken in mot Stockholms län
förbättras.

Strategier i länstransportplanen




I andra hand behöver tillgängligheten mellan
kommunhuvudorter som har starkast
funktionella samband mellan sig i ett
regionalt och storregionalt perspektiv stärkas.
I tredje hand måste tillgängligheten i de
regionala tvärförbindelserna förbättras.




Fokus för satsningar i transportsystemet, för
att stärka den regionala utvecklingen i länet





Förbättra regionala bytespunkter för att
främja smidiga byten mellan
transportslag
Satsa på åtgärder för framkomlighet och
tillgänglighet i tätorter
Prioritera åtgärder som främjar
bostadsbyggande för utveckling av
livskraftiga och attraktiva tätorter
Prioritera hållplatser i starka stråk
Fortsatt utveckling av 55:an för att
stärka tillgängligheten i mellersta
Sörmland
Fokus för åtgärder i lägre prioriterade
tvärförbindelser är
kollektivtrafikåtgärder och smärre
trafiksäkerhetsåtgärder
Styrning av investeringar mot
utvecklingsområden i goda lägen
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och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära
satsningar som understödjer
bostadsbyggandet och en sammankoppling
med spårtrafiken som grund.
Fokus för funktioner i transportsystemet bör
vara ett hållbart vardagsresande som
understöds av gång- och cykel, en effektiv
kollektivtrafik och bytespunkter av hög
kvalité.
Ett transportsystem som stödjer utvecklingen
av internationell tillgänglighet och en effektiv
godshantering vid noder i länet som stöd till
näringslivets transporter

6.2



Stärk insatser för stadsomvandling och
utvecklingen av attraktiva livsmiljöer



Planera för en samhällsstruktur som
stödjer de hållbara transportslagen
kollektivtrafik och cykel.



Säkerställa funktioner och kapacitet i
strategiska stråk
Förbättra förutsättningarna för
etablerade logistikverksamheter i
regionen med kärnområdet Oxelösund,
Katrineholm och Eskilstuna-Strängnäs,
samt Nyköping-Skavsta



Ekonomiska förutsättningar

Utgångspunkten för planeringen för Sörmlands del är de preliminära ekonomiska
ramarna på 1001 miljoner kronor för perioden 2018–2029. Ramen har beräknats
utifrån ett år 1–3, 4–6 och 7–12 perspektiv. I praktiken revideras planen igen efter
fyra år. Prioriteringar för år 7–12 har strategisk betydelse för planen som i framtiden
ersätter länsplanen 2018–2029. År 7–12 fokuserar att peka ut viktiga behov och
brister som behöver utredas.
Tabell 12. Sörmlands ekonomiska ram, perioden 2018–2029. Fördelning enligt tilldelade ramar.

År
mnkr

1–3
230

4–6
257

7–12
514

2018–2029
1001

Planeringsperspektiv 2018–2029
För åtgärdsplanen gäller att för beslut som fastställer åtgärder de första sex åren utgår
från att åtgärderna har kommit så långt i den fysiska planeringen att de kan börja
byggas så som planerat. De sista sex åren av planperioden visar mer en totalbild av
behov och brister i länets transportsystem. Av behov och bristerna kan också vissa
åtgärder namnsättas och budgeteras år 7–12. Detta görs utifrån bedömningen att
behoven är viktiga i ett långsiktigt perspektiv utifrån nuvarande strategisk inriktning,
utvecklingen i länet och om behoven hänger ihop med andra investeringar år 1–6.
År 1–3
2018–2020
Förslag till byggstart

År 4–6
2021–2023
Förslag till förberedelse för
byggstart

År 7–12
2024–2029
Brister och prioriterade
behov
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6.3

Åtgärdsplanen

Utifrån strategierna har en plan tagits fram som anger en ökad ambition för hållbar
stadsutveckling med gång- och cykel och kollektivtrafik som grund. Genomgående
fokuserar planen på stadsomvandling och stadsutveckling utifrån både ökad
tillgänglighet, framkomlighet och bostadsbyggande. Detta åstadkoms via
investeringar genom regionala vägåtgärder i form av namngivna objekt,
trimningsåtgärder på statligt vägnät, gång och cykelåtgärder och
kollektivtrafiksatsningar.
I ett regionalt utvecklings- och tillväxtperspektiv prioriteras bytespunktsutveckling
kopplat till järnväg och spårtrafik. Ett fokus för kommande plan är att strategiskt
börja planera och ta höjd för Ostlänken, Svealandsbanan och kommande
nysatsningar på regionaltågstrafikering. En särskild resecentrumsatsning med
överenskommelser med kommunerna prioriteras för ändamålet. I budget för
kollektivtrafik finns också medel avsatta för smärre upprustning av befintliga
stationsmiljöer för bytespunkter längs Västra Stambanan.
Stråkprioritering på väg medför att väg 55 fortsatt är högst prioriterad. Detta utifrån
trafikprognoser, framkomlighet, trafiksäkerhet och brister i stråk. Redan beslutade
åtgärder från nuvarande plan finns med i förslaget. Dessa är långt planerade starka
cykelstråk, Dunker-Björndammen, väg 57 Gnesta-E4 och Infart Trosa. Övriga
namngivna objekt i planen fanns med som prioriterade brister i nuvarande plan och
har därför utretts vidare och är mer eller mindre mogna att gå vidare för uppdaterad
vägplan, projektering och byggnation. Tidigare planer har saknat planering och
medel för smärre åtgärder på statligt vägnät. Detta har medfört ett uppdämt behov av
olika trimningsåtgärder på väg i och utanför tätort i länet. Denna plan tar höjd för
behoven genom en egen pott för trimningsåtgärder på statligt vägnät.
Fördelning av planram efter färdmedel
Det finns utmaningar att redovisa hur åtgärdsplanen gynnar olika färdmedel och mål.
I realiteten går åtgärdsområdena in i varandra på olika sätt. Inom åtgärdsområdet
regionala vägåtgärder som innehåller dels namngivna objekt men också smärre
trimningsåtgärder kan exempelvis även en del mindre cykelåtgärder i tätort ingå. För
kollektivtrafiken kan även resecentrumsatsningarna innehålla olika former av
tillgänglighetsåtgärder och kollektivtrafikåtgärder på väg i form av busskörfält,
pendelparkeringar med mera.
Vägåtgärder kan vara bra åtgärder utifrån till exempel kollektivtrafik och oskyddade
trafikanter. Vägåtgärder i olika former behövs för att åstadkomma trafiksäkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet för olika färdmedel inte bara biltrafik. Syftet med
vägåtgärderna kan också vara att öppna upp för exploateringar och bostadsbyggande
och därför vara bra åtgärder utifrån ett tillväxtperspektiv. Gemensamt för
åtgärdsgruppen regionala vägåtgärder är att det handlar om åtgärder på statligt
vägnät oavsett vilka typer av åtgärder som avses.
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Om olika åtgärdsgrupper räknas samman och sedan särskiljs utifrån färdmedlen
regionala vägåtgärder, kollektivtrafik och cykel blir fördelningen enligt figur 12.
Figur 40. Grov fördelning åtgärder efter färdmedel regional plan 2018–2029

Kollektivtrafik
15%
Cykel
11%

Bidrag kommuner
(andel
trafiksäkerhet och
miljö)
3%
Utredningar
1%

Regionala
vägåtgärder
70%

Tabell 13. Sammanfattning fördelning åtgärdsgrupper efter färdmedel 2018-2029
Översikt planförslag
Fördelning mnkr
Fördelning %
Regionala vägåtgärder*
704 274 70 %
Kollektivtrafik
149 949 15 %
Cykel**
106 560 11 %
Bidrag kommuner (trafiksäkerhet och miljö) ***
25 817 3 %
Utredningar
14 400 1 %
1 001 000
Totalt
* Inkluderar namngivna vägobjekt, trimningsåtgärder regionala nätet och enskilda vägar
**Inkluderar starka regionala cykelstråk och andel bidrag cykel
*** Exkluderat andel beräknat till cykelåtgärder
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Översikt åtgärdsområden
Planen som helhet delas in i åtta olika budgetposter som visar vilka åtgärdsområden
och satsningar som finns i länstransportplanen, se tabell. I nästa avsnitt förklaras
varje åtgärdsområde för sig och vilka investeringar som prioriteras.
Tabell 41. Åtgärdsområden i länstransportplanen 2018–2029
Översikt planförslag åtgärdsområden
Fördelning mnkr
Regionala vägåtgärder, namngivna objekt
559 750
Regionala vägåtgärder, trafiksäkerhet, GC- och
138 624
trimningsåtgärder
Starka cykelstråk, cykelstrategin
51 700
Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional
71 949
kollektivtrafik
Kollektivtrafik, namngivna resecentrum
78 000
TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt TS80 677
och miljöåtgärder för tätorter. Statligt bidrag
Enskilda vägar, statligt bidrag
5 900
ÅVS, strategiska planeringsunderlag
14 400
1 001 000
Totalt

Fördelning %
56
14
5
7
8
8
1
1

Figur 42. Fördelning av planram efter åtgärdsområden
Regionala vägåtgärder,
trafiksäkerhet, GC- och
trimningsåtgärder
14%
5%

Starka cykelstråk,
cykelstrategin
Kollektivtrafik, regional
kollektivtrafik och
statligt bidrag
7%

Regionala vägåtgärder,
namngivna objekt
56%

8%

8%

Kollektivtrafik,
namngivna
resecentrum, statligt
bidrag
TS-ågärder för GC i
tätort samt TS- och
miljöåtg för tätorter,
statligt bidrag
Enskilda vägar, statligt
bidrag 1%
ÅVS, strategiska
planeringsunderlag 1%
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6.4

Beskrivning åtgärdsområden och investeringar

Karta med utpekade investeringar nr och tabell (ger
stråkperspektiv/geografiskt/tätortsperspektiv på investeringarna)
Beslutade namngivna investeringsåtgärder i transportsystemet
Stråkinvesteringar väg
Resecentrum
Regionala cykelstråk
Namnsatta triminingsåtgärder
Kompletteras
Uppslagssida karta och tabell Översikt åtgärdsplan och planbudget 2018–2029
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Översikt åtgärdsplan och planbudget 2018–2029
Åtgärdsområde och investeringar
Regionala vägåtgärder
Namngivna objekt
Väg 57, Gnesta-E4
Infart Västra Trosa
Väg 53, Infart Eskilstuna
Väg 55, Dunker-Björndammen
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Väg 55, Förbifart Flen
Väg 53, Genomfart Eskilstuna
Väg 55 Infart Strängnäs E20
Totalt:
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder
regionala vägnätet
Enskilda vägar

Fördelning mnkr
År 1-3
År 4-6

49,9
60,9
18,2
4,2
3

50
90,5

ÅVS strategiska planeringsunderlag
Totalt

49,9
60,9
68,2
94,7
43,8
149
30
62
559,7

137,4

145,5

21,6

40

77

138,6

1,4

1,5

3

5,9

5
20
12
39

16
16
14
20
12
78

50,6

71,9

3,1

16
5,5
4,3
5,3
17,5
3,1

3,1

51,7

10,3

11

Starka cykelstråk enligt cykelstrategin (50 % medfinansiering)
GC-väg Mälarvägen väg 953, 8 km
16
Nyköping (Oppeby) -Skavsta, 3,7 km
5,5
Strängnäs - Härad, 2 km
4,3
Oxelösund-Nyköping, 2,9 km
5,3
Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km
1,5
16
Katrineholm-Valla (omgjord till bygdeväg, finans
kvarvarande TS brist)
27,3
21,3
Totalt:
TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt
TS- och miljöåtgärder för tätorter. Statligt
bidrag (50 % medfinansiering)

Planbudget
2018-2029

40,8
147
28
62
276,8

2
2

Kollektivtrafik
Namngivna resecentrum, statligt bidrag (50 % medfinansiering)
Resecentrum Strängnäs
11
5
Resecentrum Nyköping
8
8
Resecentrum Eskilstuna
9
Resecentrum Skavsta
Resecentrum Vagnhärad
18
22
Totalt:
Regional kollektivtrafik och statligt bidrag (050 % medfinansiering)

År 7-12

11

12,6

57

80,6

3,9
229,9

3,3
257,3

7,2
513,8

14,4
1001
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Regionala vägåtgärder
Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan tre olika användningsområden
enligt Tabell 14. Namngivna objekt innehåller åtgärder som överstiger 25 miljoner
kr. Prioriterade smärre brister och åtgärder på det statliga vägnätet upp till 25
miljoner kr finansieras via posten ”Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder
regionala vägnätet”. En pott för enskilda vägar med statsbidrag finns för särskilda
insatser på det enskilda vägnätet.
Tabell 14. Regionala vägåtgärder
Regionala vägnätet 2018–2029 (56 %)
Namngivna objekt
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder
regionala vägnätet
Enskilda vägar
Totalt

Fördelning mnkr
559 750
138 624

Fördelning % inom
regionala vägätgärder
79,4 %
19,6 %

5900
704 274

1%

Namngivna objekt

I planen avsätts 559 750 mnkr
för viktiga större vägåtgärder
som överstiger 25 mnkr.
Viktiga utgångspunkter för
prioritering av större
vägåtgärder har varit förbättrad
trafiksäkerhet, att främja
bostadsbyggandende,
sysselsättning och tillväxt.
Förutom väg 57 och väg 55
som en stråksatsning kopplar
resterande objekt till förbättrad
framkomlighet och
tillgänglighet i tätortsnära
miljöer. Satsningarna på namngivna vägobjekt i kommunhuvudorterna är till gagn
för kollektivtrafiken och utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer. Flertalet av
åtgärderna skapar nya möjligheter för exploatering av verksamheter och
bostadsbyggande i kommunerna då nya områden öppnas upp genom
väginvesteringarna.
De namngivna, större objekten som inryms i förslaget år 1–6 följer med från gällande
plan och redovisas i Tabell 15. En viktig utgångspunkt har varit att beslutade
namngivna objekt tidigt i planeringsperioden ska vara åtgärder som är väl utredda.
Frågor om korridorval, utformning med mera har klarats ut. Detta för att trygga
effektivare genomförande av planen. Mer detaljerade beskrivningar för respektive
objekt (samlade effektbedömningar) finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.
Flera av de tätortsnära åtgärderna som ger stora lokala nyttor till exempel
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exploateringsvärden i förhållande till regionala nyttor medfinansieras av
kommunerna. Åtgärderna på väg 57 är främst i Stockholms län. Därför
medfinansierar Sörmland Stockholms länstransportplan med 49,9 mnkr.
Tabell 15. Prioriterade namngivna objekt 2018–2029
Regionala vägnätet 2018–
planbudget
Kommunal med2029
mnkr
finansiering
Byggstart år 1–6
Väg 57 Gnesta – E4
49,9
Infart Västra Trosa
60,9
X
Väg 53, Infart Eskilstuna
68,2
Väg 55, Dunker94,7
Björndammen*
Högst prioriterade namnsatta brister år 7–12
Väg 218 Vagnhärad -Trosa
43,8
Väg 55, Förbifart Flen
148,2
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
30
X
Väg 55 Infart Strängnäs*
62
X
558,2
Totalt:

Totalkostnad
mnkr
208,6
154
68,2
94,7
43,8
148,2
60
-

*budgeterat utifrån åtgärder i befintlig sträckning
* Medfinanseringsavtal finns ej. Nya kostnadskalkyler behöver tas fram.

Beskrivning av åtgärder, investeringar större vägprojekt
Tabell 16. Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar
Objekt/stråk
Funktion
Problem
Låg standard i förhållande till
Väg 57 Gnesta Framförallt
delregional
funktion och flöden. Vägen är
– E4
funktion.
smal och siktförhållandena är
Funktionellt stråk
bitvis dåliga. Framkomlighet
för tillgänglighet
och trafiksäkerhetsproblem.
och arbetspendling
Gnesta-SödertäljeStockholm

Infart Västra
Trosa

Anslutningsväg till
primärväg till/från
kommunhuvudort.
Tillgänglighet till
resecentrum
Vagnhärad.
Busstråk

Väg 53 Infart

Tillgänglighet i

Begränsad framkomlighet för
trafik i centrala Trosa och över
Smäckbron. Trafiksäkerhet,
avlasta centrala Trosa från
tung trafik. Möjliggöra god
tillgänglighet till nya
exploateringsområden som
planeras väster om Trosa
centrum. Dagens trafiklösning
hinder för ambitioner och
möjligheter för exploateringar.
Den aktuella vägsträckan av

Åtgärd
Höjd vägstandard,
breddning av väg till 8,5
meter. Sidoområdesåtgärder,
korsningsåtgärder. Åtgärder
för framkomlighet och
trafiksäkerhet. Åtgärder på
motorvägsramper E4.
Vägen får skyltad hastighet
80 km/h i stället för
förmodad sänkning till 60
km/h.
Ny vägsträckning och
gång- och cykelväg.

Åtgärden innebär breddning
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Eskilstuna

tvärförbindelse.
Regionalt
prioriterat stråk för
kollektivtrafiken.
Tätortsentré

väg 53 är kuperad och smal
med farligt sidoområde och
flertalet direktutfarter.
Cyklister och gående får dela
på körbaneutrymmet med
biltrafikanterna. Bullret från
trafiken är störande.
Bärighetsbrister finns. Vägens
dåliga trafiksäkerhetsstandard
innebär att hastigheten är
reglerad till högst 70 km/h.

Väg 55,
DunkerBjörndammen

Storregionalt stråk
för person- och
godstransporter.
Regionalt stråk
arbetspendling.
Redundansfunktion
för E4 som
alternativ till
genomfart
Stockholm.

Bristande trafiksäkerhet och
framkomlighet. Dåliga
siktförhållanden, smala partier
och sidoområden till vägen
som inte uppfyller krav på
skyltad hastighet.

Väg 218
Vagnhärad Trosa

Lokal och regional
funktion huvudväg
till/från
kommunhuvudort
med anslutning till
nationell
infrastruktur E4,
södra stambanan,
kommande
Ostlänken och
resecentra.

Väg 55,
Förbifart Flen

Storregionalt stråk
för person- och
godstransporter.
Redundansfunktion
för E4 som
alternativ till
genomfart
Stockholm.

Väg 53
Genomfart
Eskilstuna

Lokal och regional
funktion väg
genom
kommunhuvudort
med anslutning till
nationell
infrastruktur E20.
Främst lokal

Problem gällande främst
trafiksäkerhet, särskilt
avseende viltolyckor, och
framkomlighet.
Befolkningsutveckling och
planerat bostadsbyggande
längs vägen innebär ökad
biltrafik. Ny bebyggelse intill
vägen innebär dessutom ett
önskemål om att omvandla
delar av sträckan till en gata
med mer stadsmässig karaktär.
I nuläget passerar väg 55
genom tätorten i Flen.
Framkomligheten för
genomfartstrafiken är
begränsad och godstrafiken
ökar. För närboende längs
vägen medför trafiken
störningar i form av buller och
luftföroreningar. Vägen utgör
en barriär genom Flen och en
osäker trafikmiljö för gående
och cyklister.
Låg framkomlighet och
trafiksäkerhet för främst gångoch cykeltrafiken. Buller och
utsläppsproblem. Lokal och
regional trafik blandas med
fotgängare och cyklister.

Väg 55 Infart

Östra infarten till Strängnäs är

av befintlig väg och
utbyggnad av gång- och
cykelväg. Hastigheten kan
höjas till 80 km/h. Sanering
av in-och utfarter till
fastigheter samt
bullerskyddsåtgärder.
Förbättring av sidoområdet
intill vägen. Utbyggnad av
vänstersvängsfickor.
Förbättrad framkomlighet
för tunga transporter.
Enligt tidigare förslag
byggs befintlig väg om till
mötesfri landsväg (2+1)på
en sträcka, cirka 5,1 km,
mellan korsningen med väg
885 fram till Målstandard
100 km/h. Korsningen med
väg 894 kompletteras med
refug samt
vänstersvängskörfält på väg
55.
Åtgärdspaket som syftar till
att främst öka
trafiksäkerheten längs väg
218 på de olika delarna korsningar, olycksdrabbade
sträckor orsakade av vilt
och dålig sikt samt passage
för gång och
cykeltrafikanter.

Enligt tidigare förslag
föreslås en ny sträckning
för väg 55 förbi Flen på en
ca 4 km lång sträcka.
Förslag mötesseparerad
med 2+1-sektion. Hastighet
föreslås till 100 km/h.
Investeringen öppnar upp
nya exploateringsområden
för verksamheter och
bostadsbyggande.
Åtgärder i befintlig
sträckning för
framkomlighet,
trafiksäkerhet och
förbättrad tillgänglighet.
Enligt tidigare förstudie
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Strängnäs

funktion som
stärker
tillgängligheten till
tätorten.
Anslutning
nationell
infrastruktur E20.

cirka 5,5 km lång och
tillgängligheten till centrala
delarna av tätorten har brister.
En ny infart från E20 vid
Söderleden skulle förbättra
kopplingarna till centrum och
öppna upp för tänkta
exploateringsområden.

föreslås en ny trafikplats
vid E20 med på och
avfartsramper och
anslutning av väg till
Söderleden.

Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnätet

I planen avsätts totalt 138,6 mnkr under
planperioden för smärre åtgärder på det
statliga vägnätet. Tidigare
länstransportplaner har saknat en
helhetssyn över behovet av smärre
trimningsåtgärder på det statliga vägnätet
och en plan för hur pengarna ska
prioriteras. Den samlade bilden av behov
och brister på det statliga vägnätet visar
att det finns ett uppdämt behov av smärre
åtgärder som inte åtgärdats i tidigare planer. Av inrapporterade behov och brister har
de av kommunerna högst prioriterade lyfts fram. Det innebär att behovet är långt
större än de prioriterade åtgärderna år 1-6. Därefter gjordes en schablonberäkning
som visade att cirka 138 mnkr skulle finansiera dessa åtgärder under planperioden,
eller att budgeten täcker vissa åtgärder som finns föreslagna i olika åtgärdsvalsstudier
kopplat till bristerna. Dock kommer inte alla objekten att täckas av budget år 1-6 för
byggnation utan flera av objekten kan komma att byggas år 7-12 men att vägplan
finns färdig de första sex åren.
I vilken ordning åtgärderna byggs avgör planeringsförutsättningarna. För flertalet av
bristerna finns idag stora osäkerheter kopplat till kostnad, när i tid de kan börja
byggas utifrån till exempel pågående medfinansieringsdiskussioner och
vägplanearbete men är alla högst prioriterade åtgärder från kommunerna.
Ambitionen är att aktivt arbeta i genomförandet i planen för att så många som
möjligt av bristerna åtgärdas inom år 1–6. Förutom de utpekade objekten finns en
ospecificerad pott för smärreåtgärder på statligt vägnät på cirka 40 mnkr. Dessa
pengar kan användas för till exempel akuta trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter,
sidoområdesåtgärder eller andra oförutsedda kostnader kopplat till åtgärder på det
statliga vägnätet. Hur de ospecificerade pengarna kommer att användas blir en del av
den årliga genomförandeprocessen och det gemensamma budgetarbetet med
Trafikverket.
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Figur 43. Planbudget trimningsåtgärder statligt vägnät och prioriterade åtgärder år 1–6
Fördelning mnkr
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder
År 1–3 År 4–6
År 7–12 Planbudget
regionala vägnätet
2018–2029
TS åtgärder Kjula logistikpark
Väg 52, korsningsåtgärder Katrineholm,
värmbolsvägen
Åtgärdspaket trafiksäkerhet, Vingåkers kommun
Genomfart Mariefred/Läggesta (väg 223, väg 919
och väg 980)
Länsväg 230 (utvalda åtgärder från ÅVS <25
mnkr)
14,5
29
55
98,5
Hållet, trafikplats 133 vid E4, Nyköping
Östra infarten, trafikplats 134 vid E4, Nyköping
Västra infarten Nyköping (utvalda åtgärder från
ÅVS <25 mnkr)
Åtgärdspaket trafiksäkerhet tätorter, Flens
kommun
Trafiksäkerhet Näckrosleden
Obundna medel, övriga trimningsåtgärder, TS/GC
7,1
11
22
40,1
statligt vägnät
21,6
40
77
138,6
Totalt:
Figur 44. Bristbeskrivning prioriterade trimningsåtgärder statligt vägnät år 1-6
Trafiksäkerhet, GCFunktion
Brist
Åtgärder
och
Trimningsåtgärder
regionala vägnätet
TS åtgärder Kjula
Verksamhetsområde Trafiksäkerhet
Korsningsåtgärder,
logistikpark
logistikpart,
trafiksäkerhet, GC
arbetsplatsområde
Väg 52,
Genomfart tätort
Trafiksäkerhet, Trafiksäkerhet
korsningsåtgärder
framkomlighet
Katrineholm,
värmbolsvägen
Åtgärdspaket
Genomfarter,
Trafiksäkerhet
Korsningsåtgärder,
trafiksäkerhet
passager, korsningar
trafiksäkerhet
Vingåkers kommun
tätorter och
målpunkter
Genomfart
Bostadsbyggande,
Tillgänglighet,
Trafiksäkerhet,
Mariefred/Läggesta
exploatering längs
trafiksäkerhet
korsningsåtgärder,
(väg 223, väg 919 och
vägen
GC
väg 980)
Länsväg 230 (utvalda
Tätortsnära del,
Trafiksäkerhet
Utifrån kommande
åtgärder från ÅVS <25 handelsplatsområde,
ÅVS
mnkr)
samt, stråkdel
utanför staden med
bostäder efter stråk
med tung trafik
Hållet, trafikplats 133
Påfart till/från
Framkomlighet Korsningsåtgärder,
vid E4, Nyköping
Nyköping
cirkulationsplats
Östra infarten,
Påfart till/från
Trafiksäkerhet, Trafiksäkerhet
trafikplats 134 vid E4,
Nyköping
tillgänglighet

Planläge
2017
Vägplan
Brist

Brist

Vägplan

Brist
(ÅVS 2019)

Brist
Brist
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Nyköping
Västra infarten
Nyköping (utvalda
åtgärder från ÅVS <25
mnkr)

Åtgärdspaket
trafiksäkerhet tätorter,
Flens kommun
Trafiksäkerhet
Näckrosleden

Del i
exploateringsområde
västra Nyköping,
koppling till
Ostlänken och
tillgänglighet
resecentrum
Tätortsåtgärder i
flera av kommunens
tätorter
Nationell
turistcykelled

Framkomlighet,
tillgänglighet
och
trafiksäkerhet

Utifrån kommande
ÅVS

Brist
(ÅVS 2018)

Trafiksäkerhet

GC, trafiksäkerhet

Brist

Kvarvarande
brister på
överfarter

Trafiksäkerhet,
korsningsåtgärder

Brist

Nuvarande förslag till smärreåtgärder på statligt vägnät ökar målstyrningen av planen
mot tätortsnära åtgärder då majoriteten av åtgärderna har en tydlig koppling till
framkomlighet, tillgänglighet och exploatering och bostadsbyggande i tätorterna.
Åtgärdspaket trafiksäkerhet
Vingåkers kommun

Åtgärdspaket trafiksäkerhet
tätorter Flens kommun

Paketet innefattar sju smärre
trafiksäkerhetsåtgärder till en
uppskattad kostnad av cirka 4 mnkr
och ska täckas av budget för
trimningsåtgärder statligt vägnät.
Specifikation av åtgärderna och
planläge ska finnas uppdaterade
årligen i Vingåkers kommunala
treårsplan.

Paketet innefattar cirka tio smärre
trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och
cykel och kollektivtrafikåtgärder på
statligt vägnät i tätorterna Flen,
Hälleforsnäs och Sparreholm till en
uppskattad kostnad av cirka 14 mkr.
Åtgärderna ska täckas av budget för
trimningsåtgärder statligt vägnät.
Specifikation av åtgärderna och
planläge ska finnas uppdaterade
årligen i Flens kommunala treårsplan.

Enskilda vägar

Utveckling av enskilda vägar
finansieras via länsplanen. Drift- och
underhåll av enskilda vägar
finansieras genom den nationella
planen. Vid byggande och drift och
underhåll ska robusthet och
framkomlighet prioriteras. Medlen
för enskilda vägar kan användas till
enskilda vägar som upprätthåller
statsbidrag för drift- och underhåll.
Medlen används främst som
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beredskap för naturkatastrofer som stormar och översvämningar då reparationer och
åtgärder som medför större kostnader behöver beaktas och där drift- och
underhållspengarna inte räcker till. Det kan handla om reparationer av broar till
exempel eller bärighetsåtgärder. I planen avsätts 5,9 miljoner kronor för utveckling
av enskilda vägar över planperioden.
Regionala vägåtgärder 2018-2029
Enskilda vägar

Fördelning mnkr
5,9

Fördelning %
1

Åtgärdsområde kollektivtrafik
Det krävs fortsatta insatser i
infrastrukturen för kollektivtrafik
för att uppnå det övergripande
målet i det antagna
Trafikförsörjningsprogrammet för
Sörmland. Satsningarna i planen
skall bidra till att andelen hållbara
resor ökar och
kollektivtrafikresandet fördubblas.
Satsningar som ger förbättrad
pålitlighet och framkomlighet både
i utpekade stråk och framförallt
kommunhuvudorterna behöver genomföras inom de närmsta sex åren inte minst med
koppling till byggande av nya resecentrum. En fortsatt satsning för att utveckla
befintliga och nya bytes- och knutpunkter prioriteras. Planen ska hjälpa till att säkra
att invånarna får en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken genom såväl att ta sig
till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt tillgänglighetsanpassade
hållplatser.
Anslaget till kollektivtrafikåtgärder fördelas mellan två olika insatsområden.
Namngivna resecentrum och regional kollektivtrafik och statligt bidrag ska täcka alla
övriga typer av prioriterade kollektivtrafikåtgärder på statligt och kommunalt vägnät.
Kollektivtrafik 2018–2029
Regional kollektivtrafik och statligt bidrag
Namngivna resecentrum, statligt bidrag
Totalt

Fördelning mnkr
71 949
78 000
704 274

Fördelning %
7
8
15

Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik

Området kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik i planen är
uppdelat på fem insatsområden, se Figur 45. Ny trafikering och nya järnvägsfordon
införs succesivt från och med 2019. Om trafikutvecklingen fortsätter enligt
prognoserna ökar behovet av trafikering på järnväg och för anslutningstrafik med
buss. Det betyder ett ökat behov av investeringar i hållplatser och bytespunkter över
tid. En ökad ram för kollektivtrafik i målstyrningen sker under perioden år 7–12 då
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Ostlänken närmar sig. Befolkningsutveckling och arbetsmarknad driver på
efterfrågan på förbättrad tillgänglighet till bytespunkter. Budgeten är tänkt att täcka
in löpande behov av kollektivtrafikåtgärder på både kommunalt och statligt vägnät
enligt beräkningar från SKTM. Behovet av kollektivtrafikåtgärder är långt större än
budget. Budgeten medger prioriterade åtgärder för nybyggnation och
trimningsåtgärder under år 1–6. Åtgärderna kan innefatta exempelvis
tillgänglighetsanpassningar av hållplatser, nya hållplatser, upprustning av befintliga
stationsmiljöer (attraktiva bytespunkter), realtidssystem och pendlarparkeringar.
Särskilda utredningar och handlingsplaner kommer att behöva tas fram för ett
systematiskt och bra genomförande av kollektivtrafikåtgärder under planperioden.
Åtgärdsområde
Regional kollektivtrafik och statligt
bidrag
Totalt

Fördelning mnkr
År 1-3
År 4-6
10,3
11
10,3

11

År 7-12
50,6

Planbudget 2018-2029
71,9

50,6

71,9

Utifrån ett målstyrningsperspektiv och underlag om behovet av
kollektivtrafikåtgärder ser vi att fördelningen av totalt 71,9 mkr kommer att styras i
riktning enligt Figur 45 och Tabell 17.
Figur 45. Kollektivtrafikåtgärder beräknad medelstilldelning efter behov och budget

Trimningsåtgärder på
större
bytespunkter
16 %

Tillgänglighetsanpassning av
hållplatser
34%

Informations system 18%

Pendlarparkeringar 5%

Anläggning av
nya hållplastser
28%

Tabell 17. Beräknad medelstilldelning efter behov och budget
Åtgärdsområden kollektivtrafik
Beräknad fördelning mnkr
efter behov och
åtgärdsområde
Anläggning av nya hållplatser
20 002

Fördelning
%
28
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Tillgänglighetsanpassning av hållplatser

24 319

34

Trimningsåtgärder på större bytespunkter

11 368

16

Informationssystem

12 807

18

Pendlarparkeringar

3454

5

Totalt:

71 949

Namngivna resecentrum

Satsningen namngivna
resecentrum innebär att pengar
avsätts under perioden 2018–
2029 för av kommunerna
fördefinierade åtgärder kring
resecentrum. Satsningarna ska
gå till åtgärder med koppling
till bytespunkterna.
Åtgärderna kan vara
kollektivtrafikåtgärder eller
tillgänglighetsåtgärder i
tätorter med koppling till
bytespunkten och
stadsutveckling. Åtgärderna hanteras som statsbidrag och kommunerna
medfinansierar med 50 % till de avsatta pengarna.
Satsningen innebär att berörda kommuner får ett dedikerat anslag statlig
medfinansiering garanterad över en fyraårsperiod enligt överenskommelsen. Totalt
avsätts 78 mnkr i planen för den särskilda satsningen. Kommunerna ansöker årligen
och får statsstöd för att succesivt åtgärda behov och brister kopplat till
resecentrumsatsningarna. Genom överenskommelsen kan kommunerna proaktivt
samplanera satsningarna med sin egen investeringsplanering.
Tabell 18. Namngivna resecentrumsatsningar
Namngivna resecentrum
Planbudget
Kommunal
(mnkr)
medfinansiering
2018–2029
Byggstartat
16 X
Strängnäs resecentrum
Byggstart år 1–3
16 X
Nyköpings resecentrum
Byggstart år 4–6
14 X
Eskilstuna resecentrum
Byggstart år 7–12
20 X
Skavsta resecentrum
12 X
Vagnhärads resecentrum
Totalt:
78

Totalkostnad för
finansierade åtgärder
(mnkr)
32
32
28
40
24
156
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I Tabell 19 beskrivs de huvudsakliga åtgärderna som kommunerna prioriterat och
avser att söka statsbidrag för inom ramen för planbudgeten. Det är åtgärder som är
prioriterade för finansiering inom planbudgeten för namngivna
resecentrumsatsningen. Den totala satsningen från länsplanen tillsammans med
kommunernas medfinansiering blir 156 mnkr för åtgärder kopplat till större ny och
ombyggnad av resecentrum. Utöver statsbidragen finansierar kommunerna själva en
stor del av satsningarna kring resecentrum. Totalkostnaden för var och en av de
planerade resecentrumsatsningarna med kringåtgärder ligger i spannet mellan 200–
400 mnkr.
Även Katrineholm planerar större åtgärder kring resecentrum kopplat till deras
stadsutvecklingsplaner. Där beräknas finansiering behövas kring år 4-7 i plan. Ett
flerårigt planarbete återstår innan åtgärder kan specificeras för Katrineholms
resecentrum. I den mån finansiering behövs för Katrineholms resecentrum inom år 14 kan det äskas från övriga potter för statlig medfinansiering och genom den årliga
processen för ansökningar. Totalt beräknas cirka en miljard ha investerats i
resecentrum och kringåtgärder för tillgänglighet till resecentrum i Sörmland fram till
2029.
Tabell 19. Strängnäs resecentrum
Prioriterade åtgärder
Ombyggnad SödertäljevägenRådmansgatan

Åtgärdsbeskrivning


Ombyggnad Larslundavägen





Ombyggnad
Kilenvägen/Västerportleden




Ombyggnad
Mariefredsvägen/Trädgårdsgatan



Ombyggnad
Eskilstunavägen/Storgatan





P-ledningssystem resecentrum




Pendlarparkeringar
Ombyggnad Skogsvägen,
Brostugevägen,
Enköpingsvägen, Mälarvägen,
Kvarnbergaleden
Diverse kollektivtrafikåtgärder









Ny GC-väg och belysning för ökad
tillgänglighet/trafiksäkerhet
Ombyggnad busshållplatser
Ny GC-väg för ökad tillgänglighet/trafiksäkerhet
Nytt gångfartsområde
Nya busshållplatser
Nya gångbanor och belysning för ökad
tillgänglighet/trafiksäkerhet
Ny GC-väg med belysning för ökad
tillgänglighet/trafiksäkerhet
Nytt gångfartsområde
Ny gatusektion
Ny GC-väg med belysning för ökad
tillgänglighet/trafiksäkerhet
Nya busshållplatser
Realtidsinformation för lediga p-platser i garaget
och markparkeringar
Utökning och asfaltering p-yta
Ny belysning
Tillgänglighet och trafiksäkerhet till/från
resecentrum
Om- och nybyggnation GC-vägar
Nya hållplatser resecentrum
Realtidsinformation
Säkra gångpassager till/från
resecentrum/hållplatser
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Tabell 20. Nyköpings resecentrum
Prioriterade åtgärder
Åtgärdsbeskrivning
Ny bussterminal för
 Terminal med dockning för busstrafik och
regionbussar
resenärsutrymmen
Ombyggnation S. Bangårdsgatan
 Terminal för stadsbussar utmed S. Bangårdsgatan
och N. Bangårdsgatan
 Ombyggnation av gata för tillgänglighet,
framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 Angöring med kollektivtrafik utmed N.
Bangårdsgatan
 Korsningsåtgärder för kollektivtrafikens behov
 Hämta och lämna för taxi och särskild
kollektivtrafik
Tabell 21. Eskilstuna resecentrum
Prioriterade åtgärder
Åtgärdsbeskrivning
Ombyggnation
 Ombyggnad gc till/från resecentrum
Västermarksgatan
 Hållplatslägen stads- och regionbussar
 Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter
(säkra passager)
 Entré resecentrum/torgbildning vid stationshus
(tillgänglighet och trafiksäkerhet för buss och
oskyddade trafikanter)
 Entré resecentrum östra änden (tillgänglighet för
oskyddade trafikanter)
 Entré resecentrum västra änden (tillgänglighet för
oskyddade trafikanter)
Ombyggnation Västra Åsgatan
 Utbyggnad gc till/från resecentrum
 Hållplatslägen busstrafik
 Angöring bil
 Cykelparkeringar
Ombyggnation Östra Åsgatan
 Entré resecentrum/torgbildning vid Tunnelplan
(tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter)
 Angöring bil
 Cykelparkeringar
Cykelparkeringar
 Övriga cykelparkeringar i anslutning till
resecentrum
Tabell 22. Skavsta resecentrum
Prioriterade åtgärder
Behovsbeskrivning
Utifrån byggande av Ostlänken är planen att ansluta järnvägen
Utreds och kompletteras
till Skavsta flygplats och bygga en ny station. Hela
under planperioden
Ostlänkenprojektet och kommunens nya exploateringsplaner av
området kommer att medföra omfattande om- och nybyggnation
av väginfrastruktur och kollektivtrafikåtgärder på både statligt
och kommunalt vägnät den kommande 12 åren. Utredningar
pågår och pengar avsätts för att ta höjd för kommande
investeringar år 7–12.
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Tabell 23. Vagnhärads resecentrum
Prioriterade åtgärder
Behovsbeskrivning
Utifrån byggande av Ostlänken är planen att bygga en ny station
Utreds och kompletteras
i Vagnhärad. Kommunens nya exploateringsplaner av området
under planperioden
för bostäder (Solberga), utveckling av Vagnhärad och nytt
resecentrum kommer att medföra om- och nybyggnation av
väginfrastruktur och kollektivtrafikåtgärder på både statligt och
kommunalt vägnät den kommande 12 åren. Projektet kopplar
också till väg 218 som är ett prioriterat namngivet objekt.
Utredningar pågår och pengar avsätts för att ta höjd för
kommande investeringar år 7–12.

Regionala cykelstråk

Regionala cykelstrategin för länet antogs 2012. I länstransportplanen 2014 gjordes en
storsatsning för att förverkliga den regionala visionen och målen om ett regionalt
sammanhängande cykelnät. De olika utbyggnadsförslagen visar vart olika
investeringar lämpar sig bäst utifrån befolkning, avstånd, att utnyttja befintliga
cykelvägar och turistcykelleder samt att knyta ihop tätorter och andra viktiga
målpunkter, se Figur 46.
I dåvarande plan prioriterades framtagandet av ÅVS för samtliga stråk vilket gjort att
flera av stråken har kommit långt i planeringsprocessen. Av 13 utpekade regionala
starka stråk i cykelstrategin var år 2017 fyra stycken byggda. De byggda stråken är
alla på kommunalt vägnät. Ett av stråken byggdes på en banvall som övertogs av
kommunen. Två stråk har lagts på is på grund av omprioriteringar i kommunerna och
kostnader. Resterande sju stråk är inne i planeringsprocessen i olika skeden.
Satsningen på regionala cykelstråk får nu effekt på budgeten i länstransportplanen
2018–2029 framförallt år 1–6. Samtliga planerade stråk enligt överenskommelser
med kommunerna finansieras i planen men inga nya satsningar på cykelstråk på
statliga vägnätet aviseras år 7–12.
Den regionala planen avsätter 51,7 mnkr för period 2018–2029 för dessa stråk, mot
att de medfinansieras med 50 procent av berörd kommun. Övriga smärre
cykelåtgärder på statligt vägnät som inte härrör till de regionala cykelstråken
finansieras via budgetposten ”Obundna medel, övriga trimningsåtgärder, TS/GC
statligt vägnät” under Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnätet.
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Figur 46. Starka cykelstråk i regional cykelstrategi för Sörmland

Nr i
karta

Starka cykelstråk enligt
cykelstrategin (50 %
medfinansiering)

3

GC-väg Mälarvägen väg 953, 8
km
Nyköping (Oppeby) -Skavsta,
3,7 km
Strängnäs - Härad, 2 km
Oxelösund-Nyköping, 2,9 km
Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km
Katrineholm-Valla (omgjord till
bygdeväg, finans kvarvarande
TS brist)
Totalt:

9
6
10
1
12

Fördelning mnkr
År 1–3 År 4–6

16

16

Totalkostnad
(inkl
medfina
ns)
32

5,5

5,5

11

3,1

4,3
5,3
17,5
3,1

8,6
10,6
35
6,2

3,1

51,7

103,4

4,3
1,5

5,3
16

27,3

21,3

År 7–12

Planbud
get
2018–
2029
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TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt TS- och miljöåtgärder för
tätorter. Statligt bidrag

Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som det finns flest oskyddade
trafikanter. Åtgärdsområdet är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner att
genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till
kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma ifråga ska främst gynna
de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken. Det kan handla om
planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar
gång- och cykel och anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. Exempel på
miljöåtgärder är upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter, trafikinformatik
och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft och buller.
Fördelning mnkr
År 1–3
År 4–6

Åtgärdsområde
TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter
samt TS- och miljöåtgärder för tätorter.
Statligt bidrag
Totalt

År 7–12

11

12,6

57

Planbudget
2018–2029
80,6

11

12,6

57

80,6

Hur bidragen hanteras i genomförandet regleras av förordningen för statlig
medfinansiering. Bidrag beviljas en gång om året och en arbetsprocess för
samverkan och prioriteringar finns utarbetad. Se vidare i kapitel 7 om principer och
genomförande.
En uppföljning av hur statsbidragen använts under sex år i länet (2010–2016) visar
att största andelen av pengarna har använts till gång- och cykelåtgärder, därefter
trafiksäkerhet och miljöåtgärder. Analysen används som utgångspunkt för hur
bidragsdelen i länstransportplanen kommer att användas och fungerar som underlag
för hållbarhetsbedömningen och målstyrning av genomförande av planen.
Figur 47. Förväntat utfall statlig medfinansiering utifrån uppföljning 2010–2016
Miljöåtgärder
7%
Trafiksäkerhets
-åtgärder
25%
Gång- och
cykelåtgärder
68 %
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6.5

Prioriterade behov och brister år 7–12

Åtgärdsvalsstudier
I enlighet med de prioriterade funktionerna, strategierna och valda prioriterade behov
och brister görs en översiktlig planläggning över vilka ÅVS som prioriteras år 1-4 för
genomförande. Förutom de prioriterade åtgärdsvalsstudierna finns också en
osäkerhet kopplat till vissa prioriterade trimningsåtgärder på statligt vägnät.
Osäkerheterna ligger i om en ÅVS kommer att behövas eller om en
funktionsutredning eller annat arbetssätt kan användas för att snabbt gå till
genomförande av de minsta åtgärderna. Exempel på sådana osäkerheter är för
åtgärdspaketet TS-brister Vingåkers och Flens kommun, TS-brister Näckrosleden
och TS-brister Forssjö tätort TS- och GC åtgärder.
2018

Problem/brist

Syfte och mål

ÅVS Västra infarten
Nyköping

Nyköping är inne i en expansiv
fas. Stadens utveckling begränsas
kraftigt av ett antal barriärer i
form av TGOJ-banan, E4 och
Nyköpingsbanan. Trafik
kanaliseras genom stadens
centrala delar, vilket begränsar
möjligheterna att utveckla
Nyköping centralt men också
Arnölandet. Stockholm Skavsta
flygplats utvecklas och växer. Det
ökar behovet av bättre
tillgänglighet mellan E4 och
flygplatsen.

Syftet med ÅVS:en är att från
kommungränsen mot Oxelösund via
stadens västra delar fram till
Stockholm Skavsta flygplats och
dess koppling vidare på Rv 52 och
Rv 53 studera hur tillgängligheten
kan öka, barriärerna minska och
skapa möjlighet för att fortsätta
utveckla Nyköping med bostäder
och verksamheter samt att
förbättra tillgängligheten till
Stockholm Skavsta flygplats.

ÅVS fördjupad Väg 55
Strängnäs-Enköping

Fortsatt fördjupning av del av
stråk med trafiksäkerhetsbrister
och framkomlighetsproblem.

ÅVS
Förbättringsåtgärder
hållplatser på statligt
vägnät

I kommande utredning ingår att
utreda bristerna:
 Tystberga
trafikplats/flytt av
hållplats (Nyköpings
kommun)
 Trafiksäkerhet
busshållplats Bie
(Katrineholms kommun)
 TS RV 55:åsen hållplats,
kycklingfabriken
(Katrineholms kommun)
 TS och tillgänglighet

Utreda brister och behov för
tidigare utpekade sträckor och att
föreslå åtgärder. Stråktanken är
viktig för att få en sammanhållen
och upprustad sträcka utifrån de
redan åtgärdade och planerade
delsträckor.
Syftet med utredningen är att
utreda flertalet prioriterade brister i
trafiksäkerhet på statligt vägnät
med koppling till lokala och
regionala stråk för kollektivtrafiken.
Målet är att skapa ett underlag för
att kunna gå vidare med
nödvändiga åtgärder.
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hållplats
Mariefredsvägen
(Gnesta kommun)
TS och tillgänglighet
hållplats
Mariefredsvägen
(Gnesta kommun)
TS och tillgänglighet GCöverfart/busshållplats
Väg 566 (Vingåkers
kommun)
Ytterligare tillkommande
brister kan komma att
kompletteras till ÅVS

2019
ÅVS fördjupad Väg 55
Dunker-Strängnäs

Fortsatt fördjupning av del av
stråk med trafiksäkerhetsbrister
och framkomlighetsproblem.

ÅVS tillgänglighet och
trafiksäkerhet väg 57
Björnlunda-Gnesta

Trafiksäkerhetsbrister på väg 57
framförallt för oskyddade
trafikanter

ÅVS Väg 230
Eskilstuna

Delen Västerleden E20 –
Skogstorp. Bristande
framkomlighet i högtrafik.
Trafiksäkerhetsbrist oskyddade
trafikanter. Cykelbana saknas
delvis i stråket.

Utreda brister och behov för
tidigare utpekade sträckor och att
föreslå åtgärder. Stråktanken är
viktig för att få en sammanhållen
och upprustad sträcka utifrån de
redan åtgärdade och planerade
delsträckor.
Utredningen syftar till att utreda en
del av 57:an på cirka 7 km mellan
två tätorter och analysera
åtgärdsbehov och
förbättringspotential för sträckan
med koppling till potential för gångoch cykel.
Förbättra framkomligheten i
rusningstid genom
trimningsåtgärder. Koppla ihop det
längsgående cykelstråket. Förbättra
framkomligheten för gång och cykel
i stråket.

Delen Skogstorp- Alberga.
Trafiksäkerhet, bostäder och
skola längs stråk med tung trafik.
2020
ÅVS Tillgänglighet
Skavsta

Ostlänken kommer att påverka
det kommunala och regionala
vägnätet med koppling till nytt
resecentrum och
utvecklingsplaner för
Skavstaområdet. Kopplingar och
funktion för kollektivtrafik, gods
och persontrafik på väg behöver
belysas utifrån både ett lokalt,

Utredningen syftar till att analysera
åtgärdsbehov med koppling till
noden Skavsta/ostlänken och
stråkkopplingar väg och blir ett
underlag för kommande planer.
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ÅVS fördjupad Väg 55
Flen-Yxtatorp

2021
ÅVS tillgänglighet
och trafiksäkerhet
stråket NyköpingEskilstuna
ÅVS Tillgänglighet
och Ostlänken

6.6

regionalt och nationellt
perspektiv.
Fortsatt fördjupning av del av
stråk med trafiksäkerhetsbrister
och framkomlighetsproblem. En
kortare sträcka som behöver
åtgärdas för att få till ett ombyggt
sammanhållet stråk med
angränsande delar.

Trafiksäkerhetsbrister,
restider, framkomlighet. Brist i
tvärförbindelserna i länet.
Ostlänken kommer att påverka
det regionala vägnätet på olika
sätt kopplat till tillgänglighet,
barriärer, kollektivtrafik, GC-vägar
och skapa nya behov i
transportsystemet i Sörmland.

Utreda brister och behov för
tidigare utpekade sträckor och att
föreslå åtgärder. Stråktanken är
viktig för att få en sammanhållen
och upprustad sträcka utifrån de
redan åtgärdade och planerade
delsträckor.

Syftet är att utreda behov och
brister längs stråket för att ha
ett underlag för kommande
planer kring tvärförbindelsen.
Utredningen syftar till att
analysera åtgärdsbehov med
koppling till Ostlänken och blir
ett underlag för kommande
planer.

Åtgärdsplanens koppling till effekter på bostadsbyggandet

Följande avsnitt synliggör kopplingen mellan åtgärder i planen och bostadsbyggande.
Hur stor del av planen har en direkt eller indirekt koppling till planerat
bostadsbyggande i kommunerna? Den enda direkt kvantifierbara effekt på antal nya
bostäder kopplat till en kommande investering är Sverigeförhandlingen och
Ostlänken. Utifrån Ostlänken förväntas 9100 nya bostäder byggas i Nyköping och
Vagnhärad i Trosa kommun.
Den samlade effektkedjan sammanfattas enligt följande resonemang: En
trafikinvestering skapar nya möjligheter till resande, vilket ökar tillgängligheten.
Eftersom hög tillgänglighet visar sig vara en attraktiv lägesegenskap så ökar
efterfrågan på bostäder i dessa områden och priserna stiger. Om
tillgänglighetsökningen är tillräckligt stor så kan förutsättningar för bostadsbyggande
skapas i vissa områden, vilket på sikt borde leda till ökade investeringar på
bostadsmarknaden. Vi har också visat på en hög Tobins Q i Sörmland och att tidigare
studier visat att tillgängligheten har en hög förklaringsgrad till fastighetspriser här.
Utifrån både direktiven, regionala mål och de effektkedjor som finns har en strategi i
planen varit att prioritera investeringar som stödjer kommunernas planerade
bostadsbyggande. De åtgärder som bedöms ha en tydlig koppling till detta återfinns i
tabell 14. Åtgärderna har en koppling till exploatering och bostadsbyggande genom
att investeringarna på olika sätt öppnar upp nya exploateringsområden, hjälper till att
öka attraktivitet, tillgänglighet och att åtgärderna har en potential att bidra till ökade
markvärden i områdena. Kopplingen till bostadsbyggandet finns också genom att
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detaljplaner med planer för nya bostäder finns kopplade i geografin där
investeringarna görs. Flertalet av åtgärderna har en direkt koppling till kommande
Ostlänken som medför förbättrad tillgänglighet och ökade möjligheter för
exploatering.
I Tabell 24 har åtgärder i planen som bedöms ha en direkt eller indirekt stark
koppling till bostadsbyggande specificerats och plockats ut. Åtgärderna bedöms
kvalitativt efter vilken typ av åtgärd det är och vår bedömning av effekt efter de
teorier som finns mellan kopplingen tillgänglighet och infrastruktur. Om
planbudgeten i tabellen summeras innebär det att drygt 50 % av planens budget på
1001 mnkr går till olika typer av investeringar som har en mer direkt koppling till
bostadsbyggande. Eller att åtgärderna förväntas ge effekter på nya bostäder på kort
eller lång sikt.
Tabell 24. Åtgärdsplanens koppling och effekt på bostadsbyggande
Åtgärder i
Koppling
Investeringens
Effekter/potentiella
plan
Bostadsbyggande
effekt på nya
effekter
bostäder
Hög
Möjliggör nytt
Infart Västra Vägen ansluter ny
exploatering.
bostadsområde.
Trosa
Koppling detaljplan.
Vägen ansluter nytt
Medel
Förbättrar
Väg 218
bostadsområde
tillgänglighet,
Vagnhärad Solberga med ca
framkomlighet
Trosa
3000 nya bostäder.
till/från E4 och ökade
Koppling detaljplan.
markvärden på grund
av Ostlänken.
Koppling ny
tågstation. Förbättrad
väg och nya
kopplingar längs
vägen möjliggör nya
exploateringar.
Möjliggör ny
Medel
Förbättrar
Väg 55,
stadsutveckling och
tillgänglighet,
Förbifart
ny exploatering.
framkomlighet,
Flen
Koppling
trafiksäkerhet till/från
översiktsplan.
väg 55. Nytt
verksamhetsområde.
Nya arbetsplatser
påverkar också nya
bostäder på sikt
Medel
Nytt
Väg 55 Infart Ny anslutning till
staden öppnar upp
verksamhetsområde.
Strängnäs
nya möjligheter för
Nya arbetsplatser
E20
exploatering.
påverkar också nya
Koppling
bostäder på sikt
översiktsplan.
Nya trafiklösningar
Hög
Förbättrad
Västra
för att möjliggöra
tillgänglighet i hela
infarten
exploatering av nya
stråket OxelösundNyköping
planerade
Nyköping-Skavsta.

Planbudget
mnkr
60,9
43,8

149

62

ÅVS ej
kostnadssatta
åtgärder
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Genomfart
Mariefred/Lä
ggesta

Ombyggnad
gamla
genomfarten
Katrineholm

Ombyggnad
gamla
genomfarten
Gnesta

verksamhets och
bostadsområden.
Koppling
översiktsplan.
Huvudled genom
exploateringsområde.
Anslutningar kopplar
till nya exploateringsområden för cirka
1600 bostäder
Möjliggör ny
stadsutveckling och
ny exploatering.
Koppling detaljplan,
förtätning, nya
bostäder. Koppling
detaljplan
Möjliggör ny
stadsutveckling och
ny exploatering.
Koppling detaljplan

Öppnar upp planerade
exploateringsområden
Medel

Möjliggör
anslutningar
förbättrad
tillgänglighet till nya
bostadsområden.

ca 15

Medel

Ombyggnad
påskyndar
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare
stadsmiljö, förtätning,
nya bostäder

ca 10
statsbidrag

Medel

Ombyggnad
påskyndar
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare
stadsmiljö, förtätning,
nya bostäder
Om- och nybyggnad
av resecentrum
påskyndar
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare
stadsmiljö, förtätning,
nya bostäder
Förbättrad
tillgänglighet till och
från resecentrum
förväntas ge positiva
effekter i tätorterna
och nära stationen
över tid.

ca 4
statsbidrag

Nytt
verksamhetsområde
kring området. Nya
arbetsplatser påverkar
också nya bostäder på
sikt i Nyköping.
Tillgänglighetsförbättr
ingar i tätort ökar
attraktiviteten i orten
och förväntas bidra
med positiva effekter
över tid.

20

Stadsutveckling,
förtätning, Koppling
detaljplan förtätning,
nya bostäder
Stadsutveckling,
förtätning, Koppling
detaljplan förtätning,
nya bostäder.
Koppling detaljplan.
Möjliggör ny
stadsutveckling och
ny exploatering.
Koppling detaljplan
Möjliggör ny
exploatering.
Koppling detaljplan

Hög

Resecentrum
Skavsta

Möjliggör ny
exploatering kring
station. Främst
verksamheter.
Koppling detaljplan.

Medel

Statsbidrag
TSkollektivtrafi
k och GC

Smärre åtgärder
stödjer tillgänglighet i
tätort, stadsutveckling
och att koppla nya
exploateringar

Medel

Resecentrum
Strängnäs
Resecentrum
Nyköping

Resecentrum
Eskilstuna
Resecentrum
Vagnhärad

Totalt:

Hög

Hög

Hög

16

16

14

12

80,6

523,3
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Enligt regeringens direktiv ska det framgå om och i så fall hur namnsatta objekt har
effekter för bostadsbyggande. Någon kvantifiering för varje objekt hur många
bostäder de namngivna investeringarna genererar har inte kunnat göras på grund av
avsaknad av metodik. Däremot finns detaljplaner med geografisk koppling till
flertalet åtgärder som specificerar en önskad byggnation i områden.
Effekterna på bostadsbyggandet i länet förväntas bli positiva, inte minst med tanke
på Ostlänkens tillkomst och de medel som avsätts i planen för att skapa hög
tillgänglighet för kollektivtrafiken till och från de nya stationerna som ska byggas.
Men även satsningarna på viktiga tätortsnära vägåtgärder skapar förutsättningar för
bostadsbyggande i flera av länets kommuner. Länstransportplanens samlade
satsningar på namngivna resecentrum, kollektivtrafik, stadsutveckling, väg 55, väg
218, infart Trosa och utredning (ÅVS) Västra infarten Nyköping stödjer förtätning i
tätorter och att god tillgänglighet skapas till planerade bostadsområden.
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7 Principer och genomförande
7.1

Medfinansiering

Följande principer gäller för medfinansiering av olika slags åtgärder. Det kan handla
om antingen kommunal eller annan medfinansiering av åtgärder på de statliga näten
eller statlig medfinansiering av åtgärder längs de kommunala näten.
För kollektivtrafiken finns satsningar på både det statliga (regionala) och kommunala
vägnätet. Då ansvaret för kollektivtrafikens finansiering är uppdelat i länet på
stadstrafik (kommunerna) och regional trafik (SKTM) behövs tydliggöras
finansiering och genomförande. Medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät
styrs av förordningen om statlig medfinansiering.
Principer för medfinansiering i länstransportplanen
Namngivna resecentrumsatsningar enligt plan 50 % statlig medfinansiering
Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät
50 % medfinansiering av berörd
kommun
Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på
50 % statlig medfinansiering
kommunala vägnätet
Kollektivtrafik stadstrafik, kommunalt vägnät 50 % statlig medfinansiering
Kollektivtrafik regional funktion, statligt och 0–50 % kommunal/annan
kommunalt vägnät
medfinansiering
Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på
50 % statlig medfinansiering
kommunala vägnätet
Satsningar i vägnätet, ofta tätortsnära, där
Kommunal medfinansiering enligt
kommunerna ser utvecklingsvinster
särskilda förhandlingar med
Trafikverket
Åtgärdsvalsstudier
Medfinansiering från berörd
kommun/organisation med 25 %
enligt särskilda beslut.
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7.2

Prioriteringsprinciper i genomförandet

Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
Statlig medfinansiering och åtgärder för bostadsbyggande
 För statlig medfinansiering ska i första hand åtgärder som kopplar till
bostadsbyggande prioriteras. Det kan vara både kollektivtrafikåtgärder,
framkomlighet, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder.
Tätortsnära åtgärder
 Åtgärden ska vara tätortsnära och främja stadsförnyelse, stadsomvandling
eller nybyggnation och exploatering av bostäder.
Översiktsplaner och detaljplaner
 Åtgärden ska ha en koppling till bostadsbyggande genom översiktsplan
och detaljplan.
Åtgärder i kollektivtrafikanläggningar
Tillgänglighet
 Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med
funktionsnedsättning
 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter
 Kombinationsresor
Åtgärder som främjar hela resan
 Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer
 Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och
stationer
 Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer
 Cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer
Kundmiljö
 Åtgärder för ökad trygghet
 Åtgärder för ökad komfort
 Väderskydd och bänkar
 Informationssystem
 Belysning
Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråken
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Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar
I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat:
 Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel
 Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter
 Öka säker tillgänglighet till skola med cykel
 Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel
 Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter
I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism:
 Utveckla Näckrosleden och understöd att trafiksäkerhet förbättras där
kvarvarande brister finns.
 Stärk cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till
lokala stråk i kommunerna där felande länkar finns med potential för ökad
tillgänglighet till turist- eller besöksmål i Sörmland.

7.3

Årlig process och genomförande av planen

För planen innebär planeringssystemet att det vid ett tillfälle årligen kommer att
fastställas tre olika beslut:




4-årigt inriktningsbeslut för budget och verksamhetsplanen (VP)
1-årigt genomförandebeslut
Prioriterat planeringsunderlag år 7–12

Underlaget för besluten fås genom prioriteringar i länstransportplanen, Trafikverkets
verksamhetsplan och budget, åtgärdsvalsstudier, fysisk planering för åtgärder och
infrastruktur- och bostadsberedningen.
Beslut som fastställer åtgärder för de första sex åren utgår ifrån att åtgärderna har
kommit så långt i den fysiska planeringen att de kan börja byggas så som planerat.
De sista sex åren av planperioden visar mer en totalbild av behov och brister i länets
transportsystem och vissa strategiska prioriteringar som vi redan nu ser är viktiga att
arbeta med för utvecklingen av transportsystemet i framtiden. Den totala kostnaden
för dessa åtgärder går inte att ange mer än som schablonberäkningar i vissa fall då
flera brister ska utredas genom åtgärdsvalsstudier. Därefter prioriteras olika åtgärder
för finansiering och genomförande och blir en central del i revideringen av
nästkommande plan efter år 2021.
Behov och brister år 7-12 som genom åtgärdsval blir till reella åtgärder, kan
prioriteras löpande för genomförande i det 4-åriga inriktningsbeslutet eller 1-åriga
genomförandebeslutet varje år. Styrande för genomförandet av nya tillkommande
åtgärder inom ramen för besluten är åtgärdernas karaktär, storlek, kostnad och
fysiska planering.
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Bilden nedan beskriver den årliga processen där regionstyrelsen kommer att fatta
beslut om vilka åtgärder som ska genomföras utifrån Trafikverkets, Regionförbundet
Sörmland och Kollektivtrafikmyndighetens gemensamma beredning av budget och
VP. Det 1-åriga genomförandebeslutet innehåller beredningens prioritering av statlig
medfinansiering varje år. Beslut fattas samtidigt om vilka brister som ska utredas
vidare utifrån behovslistan år 7-12.

Regionförbundet har tillsammans med Trafikverket regionalt och länets
kollektivtrafikmyndighet upprättat ett samarbete för uppföljning, beredning av
budget och VP samt för beslut av mindre åtgärder som ska genomföras årligen. Det
viktigaste underlaget för arbetet är kommunernas treårsplaner där åtgärder utifrån
kommunens prioritering, planläge för åtgärder och möjlighet till medfinansiering
redovisas. Denna inarbetade process utgör grunden för den nya planeringscykeln
också för de större objekten och planens genomförande som helhet. Det som är nytt
är att regionstyrelsen årligen ska fatta beslut enligt ovan beskrivning.
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8 Hållbarhetsbedömning
8.1

Sammanfattning och samlad bedömning

Hållbarhetsbedömningen har genomförts parallellt och integrerat med framtagandet
av länsplanen. Tre olika huvudteman har behandlats i bedömningen: miljö,
människor samt näringsliv och ekonomi. I varje tema har flera olika aspekter
bedömts. Bedömningsgrunder för analysen har utgjorts av olika relevanta samhällsoch miljömål, bland annat Sörmlandsstrategin, som beskrivs närmare i rapportens
metodikkapitel och i bilagorna.
I detta inledande kapitel görs en sammanfattande redovisning av planförslagets
påverkan och konsekvenser och dess bidrag till hållbar utveckling. Planens
konsekvenser för miljö, människor och näringsliv och ekonomi beskrivs mer utförligt
i rapportens kapitel 6- 8. Dessa summeras inledningsvis här och ställs i relation till
varandra. Därefter lyfts blicken och planens konsekvenser som ”helhet” betraktat
beskrivs. Avslutningsvis lyfts frågeställningar som skulle vara värdefulla att belysa
ytterligare under samrådet både av regionförbundet och av de aktörer som lämnar
remissvar. Ambitionen är att ge läsaren en snabb orientering i slutsatserna av
hållbarhetsbedömningen där fördjupade resonemang och beskrivning av
tillvägångsätt går att finna lägre fram i dokumentet.

8.2

Planens konsekvenser

I Tabell 25 nedan sammanfattas bedömningarna för respektive hållbarhetsaspekt.
Som ett komplement till tabellen illustreras också i figur 1 vilken utsträckning planen
bidrar till eller motverkar att relevanta mål uppfylls. För flera aspekter har planens
olika delar olika egenskaper, vilket gör att planen samtidigt kan bidra till att mål
uppfylls och att samma mål motverkas. Exempelvis kan konsekvenserna skilja sig åt
mellan olika befolkningsgrupper, mellan geografiska områden, eller för olika delar
av målet. Det vanligaste är dock att själva åtgärden i sig har skilda konsekvenser.
Vägåtgärder syftar vanligtvis till att öka trafiksäkerheten och minska den lokala
miljöpåverkan (exempelvis genom att trafik leds bort från tätbebyggda områden).
Samtidigt får ny väginfrastruktur ofta negativa miljökonsekvenser genom intrång i
natur- och kulturmiljöer och påverkan på landskapet.
För miljön är planens konsekvenser begränsade och i första hand koncentrerade till
de områden som påverkas av föreslagna väginvesteringar, och där konsekvenserna är
av större grad. Dessa konsekvenser kommer att belysas och hanteras i efterföljande
planering (vägplan). På systemnivå gör investeringar i väginfrastrukturen att bilens
konkurrenskraft ökar gentemot kollektivtrafik och cykel. Samtidigt kan planens
investeringar i exempelvis bytespunkter med koppling till tågtrafiken skapa
förutsättningar för en överflyttning av resande till kollektiva transportmedel.
Sammantaget är det problematiskt att transportsektorns klimatpåverkan nationellt
idag ligger på samma nivå som år 1990, trots den teknikutveckling som skett.
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Kommande länstransportplanering behöver samspela med nationella styrmedel och
regelverk för att betydligt kraftigare än idag minska transportsektorns
klimatpåverkan.
Att planens mål och prioriteringar utgår från de som bor och verkar i Sörmland är
tydligt i planens konsekvenser för människor. Även om enskilda vägobjekt, samt den
ökande trafikvolymen som helhet, kan få negativa konsekvenser för människors
hälsa är den samlade bilden att planen genom satsningar på kollektivtrafik,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i tätorter, stärkta cykelmöjligheter samt en förbättrad
tillgång till arbetsmarknaden positivt kommer att bidra till att relevanta mål för
människors hälsa och välbefinnande nås. Ett undantag är negativa konsekvenser för
hälsan från påverkan av trafikbuller och luftkvalitet som kan komma att öka lokalt.
Fördelningen av planens nyttor mellan olika grupper i samhället (t.ex. kvinnor och
män, barn och äldre, eller olika socioekonomiska grupper) har inte gått att bedöma.
De människor som bor och verkar i länets större stråk och städer, där mest pengar
satsas, kan emellertid antas gynnas mest av investeringarna.
Planen får positiva konsekvenser för näringsliv och ekonomi, men storleken på
planens bidrag till att målen nås är svår att bedöma. Planen bidrar till ökad lokal,
regional och storregional tillgänglighet. Eftersom tillgänglighetseffekterna i första
hand bedöms tillfalla de större städerna i de större stråken, bedöms också
förutsättningarna för ökad tillväxt vara högst i dessa områden. Företagens
kompetensförsörjning kommer att påverkas positivt, och därmed bidrar planen till att
målen om förbättrad konkurrenskraft för företagen i länet nås. Åtgärderna bedöms
också vara gynnsamma för ökad storregional integration på arbetsmarknaden.
Eftersom tillgänglighetsvinsterna bedöms bli ojämnt fördelade över länet finns en
risk att vissa näringsverksamheter och regional utveckling koncentreras till de större
orterna på bekostnad av mindre orter och landsbygd. Det ska också påpekas att
många av de tillgänglighetsvinster som planen antas bidra till är starkt knutna till
trafikering och turtäthet i kollektivtrafik och regionaltågstrafik, något som planen i
sig inte har någon rådighet över.
Tabell 25 Sammanfattning av de olika perspektivens konsekvenser samt bidrag eller motverkan
till måluppfyllelse.

Aspekt

Planens
förhållande till
målen

Motivering/Beskrivning

Klimat

Kan både bidra till
och motverka
måluppfyllelse.

Satsningar på bytespunkter,
kollektivtrafik- samt gång- och
cykelåtgärder möjliggör övergång till
mindre klimatbelastande resor.
Samtidigt avsätts stor andel av pengar
till regionala vägåtgärder vilket ökar
bilresors attraktivitet.

Landskap

Motverkar i några

Nya vägsträckningar kan skapa

MILJÖ

Tema
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fragmentering, mark som tas i anspråk,
barriäreffekter, intrång i känsliga naturoch kulturmiljöer. Påverkan på
byggelsens karaktär är svårbedömd.
Mindre åtgärder på befintlig
infrastruktur ger marginell negativ
påverkan.

Naturresurser och
hushållning

Som helhet varken
bidra eller
motverka målen,
enskilda åtgärder
kan motverka.

Mindre andelar av länets jord- och
skogsbruksmark kan tas i anspråk av
nya anläggningar. Trafikföroreningars
påverkan på yt- och grundvatten
påverkas marginellt av planen och är
främst effekt av allmän trafikökning.

Hälsa

Bidrar i huvudsak
men i andra delar
varken bidrar eller
motverkar.
Motverkar målen
lokalt av vissa
åtgärder.

Satsning på trafiksäkerhet, bland annat i
tätorter samt satsningar på gång- och
cykeltrafik skapar bättre förutsättningar
för fysisk aktivitet vilket är positivt för
hälsan. Bullernivåer och
luftföroreningar ökar där hastighet höjs,
samtidigt utförs på andra platser
bullerskydd och trafiken flyttas ut från
tätort.

Befolkning

Som helhet bidrar
planen till målen.

Länets befolkning gynnas av satsning
på transportsystemets positiva effekter
för tillväxt och arbetsmarknad. De
grupper som bor och verkar i större
stråk och städer, där mest pengar satsas,
gynnas mest. Om planen bidrar till mer
jämställt samhälle går ej att bedöma,
men generellt gynnar olika åtgärder
olika grupper (barn, män kvinnor,
funktionsnedsatta).

Attraktiva livsmiljöer

Som helhet bidrar
planen till målen.

Åtgärder som minskar restiden och ökar
bekvämligheten skapar förutsättning för
ökad tillgänglighet. Planens fokus på
tätortsutveckling förbättrar
tillgängligheten till dem som bor i
tätorter, med utanför tätorter sker fler
resor med bil. Olika geografiska
områden gynnas således på olika sätt.

Tillväxt och
arbetsmarknad

Bidrar till målen.

Ökad lokal, regional och storregional
tillgänglighet där de positiva effekterna
främst tillfaller de större städerna och
större stråken. Kan leda till regional

NÄRINGS
LIV OCH
EKONOM
I

MÄNNISKOR

delar, men i andra
delar varken bidrar
eller motverkar
målen.
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koncentration av utveckling till de
större städerna på bekostnad av mindre
orter och landsbygden.
Näringslivets utveckling

Bidrar till målen.

Planen får positiva effekter för
företagens kompetensförsörjning och
bidra till förbättrad konkurrenskraft för
länets företag. Åtgärder bidrar till
transportsystemets robusthet och högre
tillförlitlighet för näringslivets
transporter. Tillgänglighetsvinsterna
bedöms kunna bli ojämnt fördelade
över länet. Vissa verksamheter och
kompetensförsörjning kan koncentreras
till större städer på bekostnad av mindre
orter och landsbygd.

Figur 48. Illustration av planens samlade konsekvenser. Höjden på stapeln visar inom hur stort
intervall som respektive aspekt bedöms ligga, det vill säga att planen både kan motverka och
bidra till målen inom samma aspekt.
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Planen som helhet betraktad
Planens beskrivning av förutsättningar, mål och prioriteringar ligger i linje med både
det aktuella forskningsläget vad gäller regional tillväxt, och till nationell politik på
transportområdet. Att vidga arbetsmarknadsregionen och stödja kort- och långväga
pendling är den övergripande ambition som formuleras. Jämfört med tidigare
planering (2010 och 2014) har planförslaget ett bredare anslag och (jämfört med
2010) ett relativt sett mindre fokus på väginvesteringar. Behovet av ett ökat resande
med kollektivtrafik och cykel, parallellt med ett minskat bilresande betonas.
Samtidigt viks 70 procent av investeringsutrymmet till regionala vägåtgärder vilka i
första hand gynnar de som reser med bil och de som bor i de områden där åtgärder
genomförs. I slutändan är det förstås de investeringar som görs i systemet som
kommer att avgöra om en minskning i bilanvändningen och ett mer hållbart resande
kan åstadkommas, alldeles oavsett vilka mål och strategier som formuleras.
Möjligheterna att jämföra nyttan med skilda åtgärder för helt olika delar av
transportsystemet är mycket svåra att göra, och att t.ex. ställa enskilda vägobjekt mot
stationsåtgärder låter sig inte göras. Det är inte förvånande att objekt och åtgärder
som tidigare bedömts nödvändiga och för vilka planeringsprocessen påbörjats finns
med i planen, men en tydligare värdering av enskilda objekt gentemot mål och
prioriterade funktioner i just länstransportplanen skulle möjligen synliggöra behov av
att ompröva tidigare beslut och omfördela medel till förmån för satsningar på andra
trafikslag än bilen. Planen som helhet får positiva konsekvenser för länet, men
utifrån dess övergripande mål och syften finns det behov av att framöver tydliggöra
kopplingarna mellan målsättningar och föreslagna åtgärder.
Frågor att belysa
En av planeringens målsättningar är att bidra till öka jämställhet. Det är väl känt att
kvinnor och män utnyttjar transportsystemet på olika sätt och att planering och
investeringar på så sätt påverkar kvinnor och män på olika sätt. Remissinstansernas
syn på hur målsättningar för jämställdhet kan omsättas konkret i
investeringsplaneringen skulle vara ett värdefullt bidrag i den fortsatta
planeringsprocessen.
Fördelningen av planens nyttor mellan samhällets olika grupper skulle också behöva
belysas ytterligare, och då gärna kopplat till kommunernas insatser för ökat
bostadsbyggande och bättre kommunal infrastruktur. Den övergripande frågan är om
offentliga insatser fördelas rättvist, och om insatser för transportinfrastruktur och
byggande samspelar med samhällets målsättningar vad gäller social utveckling,
minskat utanförskap, ökad integration och ökat deltagande på arbetsmarknaden.
Slutligen bör kommunernas centrala roll för medfinansieringen av många av planens
objekt uppmärksammas. Att planens mål och syften nås är i flera fall beroende av att
kommunerna driver fysisk planering och gör egna investeringar i linje med planens
intentioner. Under remisstiden bör formerna för detta samarbete diskuteras och
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möjligheterna att genom formella överenskommelser mellan berörda parter säkra att
planens hela potential realiseras och så att sörmlänningarna får så stor nytta som
möjligt av de statliga investeringsmedel som avsatts för länet under planperioden.
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Bilagor
Bilaga 1. Länkar till effektbedömning och samhällsekonomiska
beräkningar på namngivna objekt >25 mkr
Beslutsunderlag och samhällsekonomiska effektbedömningar för prioriterade namngina objekt
finns på trafikverkets hemsida via länken
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/

Beslutsunderlag finns där för:
 SEB, Väg 53 infart Eskilstuna
 SEB, RV 55 Förbifart Flen
 SEB, väg 218 Vagnhärad-Trosa
 SEB Väg 55 Dunker-Björndammen, alt befintlig sträckning
 SEB, Väg 55 Dunker-Björndammen alt ny sträckning
Underlag för Infart Strängnäs finns via länken:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/Atgardsvalsstudier-i-lanet/e20ny-trafikplats-strangnas/
Underlag för Genomfart Eskilstuna finns via länken:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/sodermanland/atgardsvalsstudier-i-lanet/vag-53i-eskilstuna/
Underlag för väg 55 som stråk finns via länken:
https://www.trafikverket.se/contentassets/2b75d217085b4d61a5e83d1e192007ee/slut
rapport-atgardsvalsstudie-vag-55-uppsala-katrineholm.pdf

Bilaga 2. Samrådsredogörelse och processbeskrivning
Arbetet med att ta fram en ny länstransportplan har skett i sex steg och innehåller
olika komponenter.
Figur 49. Processen framtagande av länstransportplanen för Sörmland
2017

2016
Nuläge &
förutsättningar

Mål &
indikatorer

Strategisk
inriktning
&
strategier

Planalternativ
& hållbarhetsbedömning

Åtgärdsplanering,
justeringar och
LTP förslag

Remiss LTP, revidering
och beslutsversion
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Arbetet startade i början av 2016 med att ta fram en finansiell uppföljning och analys
för att se utfall och trender för infrastrukturinvesteringar i Sörmland över tid.
Därefter gjordes en analys och sammanställning över framtagna åtgärdsvalsstudier
som berör Sörmland sedan 2013 för att få en första bild samt planläge för olika
behov och brister i länet. Våren 2016 påbörjades ett målarbete där vi konkretiserade
regionala utvecklingsmål i ett transportperspektiv. Arbetet syftade till att kunna
arbeta med målstyrning genom en metod som innebar att testa olika mål i ett brett
perspektiv mot olika planalternativ. Det kallar vi hållbarhetsbedömning av
planalternativ.
Figur 50. Huvudsakliga aktiviteter 2016

För att få en bra grund för strategier och åtgärdsplanering gjordes en analys; framtida
trafiksituation Sörmland. Där tittade vi framförallt på prognoser för
transportsystemet och uppdaterade data över befolkning och utveckling i länet. Vi
arbetade också med trender och omvärldsfaktorer och fyra olika scenarier för att
förstå utveckling, tillväxt och faktorer som påverkar transportsystemet idag och i
framtiden.
Med stöd av tidigare målarbete och analyser genomfördes en strategiworkshop med
politiska representanter för länet för att få fram en strategisk vägledning för nya
länstransportplanen. I nästa steg togs tre planalternativ fram (utvecklad
kollektivtrafik, tätortsnära utveckling och regionala vägstråk) med olika inriktningar
och tyngdpunkt på satsningarna. Sedan testades planalternativen mot målen.
Figur 51. Huvudsakliga aktiviteter 2017
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Åtgärdsplaneringen tog sin utgångspunkt i inlevererade behov och brister från
kommunerna och SKTM genom en så kallad åtgärdsförfrågan. Utgångspunkten för
planförslagets budget utgick från planalternativ tätortsnära utveckling. Därefter har
planförslaget processats och stämts av kontinuerligt med dialog och samverkan med
de huvudsakliga intressenterna. Bland annat genomfördes en kommunrunda i
åtgärdsplaneringen för att stämma av behov och brister med kommunerna. Två större
konferenser för en bredare målgrupp har genomförts i länet under processen för att
fånga in olika intressen och behov. Exempel på andra aktiviteter i processen är en
scenarioworkshop, strategiworkshop, workshop för att ta fram planalternativ och
workshop hållbarhetsbedömning av planalternativ. Planen granskas genom en
miljöbedömning och en samlad effektbedömning som vi kallar
hållbarhetsbedömning.

Bilaga 3. Konkretiserade mål utifrån Sörmlandsstrategin
I arbetet med hållbarhetsbedömningen konkretiserades samtliga mål i
Sörmlandsstrategin ur ett transportperspektiv. De konkretiserade målen användes
sedan som underlag för olika analyser för att testa de olika planalternativen i
hållbarhetsbedömningen.
Mål 1 i Sörmlandsstrategin - konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv
I Sörmland finns goda förutsättningar för
unga och vuxna att utbilda sig och
arbeta.
• Investeringar i LTP ska öka
tilllgängligheten till utbildning och skolor

Arbetsgivare har goda möjligheter att
rekrytera rätt kompetens
• Investeringar i LTP ska öka
tillgängligheten till arbetskraft
(befolkning)
• Investeringar i LTP ska öka andel
inpendling till nodstäder med
kollektivtrafik

Mål 2 i Sörmlandsstrategin – konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv
Vi utvecklar ett hållbart transportsystem
• Vi ska öka antal utbyggda km cykelväg
i länet till 2030
• Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i
starka stråk fram till 2030
• Vi ska minska klimatpåverkande
utsläpp till 2030
• Vi ska minska körsträckorna med bil
per år och invånare till 2030

Vi utvecklar kollektivtrafiken
• Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i
starka stråk fram till 2030
• Vi ska minska klimatpåverkande
utsläpp till 2030
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Mål 3 i Sörmlandsstrategin – konkretiserade mål utifrån ett
transportperspektiv
Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv
•Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetsplatser
•Investeringar i LTP ska öka punktligheten i kollektivtrafiken
•Investeringar i LTP ska öka andelen inpendling till nodstäder med kollektivtrafik
•Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetskraft (arbetsför befolkning)
•Investeringar i LTP ska öka produktiviteten för näringslivet genom effektiva
godstransporter (framkomlighet tung trafik, tillgänglighet godsnoder, funktionella stråk
för gods
•Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till utvecklingsområden för verksamheter
med bra lokalisering

Mål 4 i Sörmlandsstartegin – konkretiserade mål utifrån ett
transportperspektiv
Vi skapar förutsättningar
för en god och jämlik
hälsa hos
sörmlänningarna
• Investeringar i LTP ska
öka tillgängligheten för
funktionshindrade
• Investeringar i LTP ska
öka tillgängligheten till
arbetsplatser
• Investeringar i LTP ska
öka tillgängligheten till
utsatta områden (höga
andelar med låga
inkomster)
• Investeringar i LTP ska
främja en ökad cykling
för folkhälsan

Vi prioriterar en hållbar
och attraktiv boendemiljö
• LTP ska främja
investeringar som ökar
andelen
utvecklingsområden
med blandad
verksamhet
• LTP ska främja
investeringar som ökar
tillgängligheten till utbud
av bostäder för alla
målgrupper

Vi skapar förutsättningar
för ett rikt fritids- och
kulturliv
• LTP ska främja
investeringar som ökar
tillgänglighet till
grönstruktur
• LTP ska främja
investeringar som ökar
andelen
utvecklingsområden
med blandad
verksamhet
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Bilaga 4. Referenser och underlagsmaterial
Sörmlandsstrategin 2020
http://region.sormland.se/media/6091/strategi-2013-soermlandsstrategin-2020.pdf
Nuvarande länstransportplan för Sörmland 2014-2025
http://region.sormland.se/media/6524/laensplansoermland2014-2025.pdf
Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/foldrar/trafikforsorjningsprogrammet_
webb.pdf
Nuvarande nationell plan samt arbetet med ny nationell plan 2018–2029:
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Nationell-planering/
Regeringens proposition och uppdrag att upprätta planer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-nynationell-infrastrukturplan/
Storregional systemanalys från En bättre sits:
http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf
Hållbart resande i Sörmland
http://region.sormland.se/media/6712/regionforbundet_sormland_rapport_hallbart_re
sande_webb_ny.pdf
Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland
http://region.sormland.se/media/6092/rapport-2013tobinsq.pdf
Flerkärnighet och funktionella samband i Östra Mellansverige
http://malardalsradet.se/en-battre-sits/rapporter-och-publikationer/#1467104719273f59a7b11-4db9
Attraktiva bytespunkter för Sörmland
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

199

Dnr 174/2017

009

Sportcenter
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att:
o Bjuda in föreningslivet till en presentation och hearing kring
förstudien.
o Låta förstudien gå ut på remiss till föreningslivet.
o Ta fram relevanta frågeställningar till remissutgåvan.
o Sammanställa och presentera remissvaren för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016-2019
är ”att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan”
Områdeschefen har under våren 2017 anlitat konsulten Johan Faskunger
ProActivity AB för att göra en förstudie ”Nulägesanalys och förslag till utveckling
för anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker”. Förstudien
innefattar både föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med
företrädare för föreningslivet i Vingåkers kommun.
Förstudien gör gällande att driften av de befintliga anläggningarna i kommunen till
största delen sköts av föreningarna själva, ett ansvar som de tycker är mycket
betungande. Samtliga föreningsdrivan anläggningar är i stora behov av underhåll
och investeringar. Generellt sett brukar ansvaret för driften av fritids- och
idrottsanläggningar i kommuner fördelas mer jämt mellan kommunen och
föreningslivet. Vingåkers kommun har jämfört med andra kommuner idag små
kostnader för driften av fritids- och idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-16
_____
Expediering

Område upplevelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (4)

Kommunstyrelsen

Datum

2017-10-16
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Sportcenter
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
• bjuda in föreningslivet till en presentation och hearing kring förstudien
• låta förstudien gå ut på remiss till föreningslivet
• ta fram relevanta frågeställningar till remissutgåvan
• sammanställa och presentera remissvaren för kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet

30 september 2013 lämnade Åke Tholin (V) in en motion till kommunfullmäktige
om ”möjligheterna att kunna få en konstgräsplan i Vingåker”.
2014 lämnar Vingåkers IF in en skrivelse ”Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö” (kfn
33/2014:1) till kultur- och fritidsnämnden som överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
Vingåkers IF förslag var att ”det satsas på ett Sportcentrum i samband med upprustningen
och förändringen av skolorna Vidåker och Hansjö. Flera sporter finns redan på området,
tennis, fotboll, volleyboll (både ute och inne) det finns också en utomhusbasketplan som dock
behöver renoveras. Vi ser att med en konstgräsplan, en konstfrusen ishockeyring samt
möjligheter till friidrottsutövande skulle Vingåker få en fantastiks idrottsanläggning vilken kan
nyttjas av F-9 skolan under dagarna och av idrottsföreningarna på kvällar och helger.
Vingåkers barn och ungdomar skulle därmed få klart förbättrade förutsättningar att utöva
olika idrotter under årets alla månader. Flyttas även fritidsgården till skolan blir området en
samlingsplats för unga där idrotten är en naturlig del i våra ungdomars vardag”
2014- 09-15 (dnr 174/2014) beslutar kommunstyrelsen att: ”uppdrar till
kommunchefen att bilda en arbetsgrupp där representanter från kultur- och fritidsförvaltningen,
barn – och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Vingåkers

Verksamhetsområde upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Kommunfastigheter AB ingår för att se över möjligheterna att utveckla ett sportcentrum vid
Vidåker/Hansjö utifrån inkommen skrivelse. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen den
27 oktober 2014”

2 (4)

2015-08-07 svarar kommunledningsförvaltningen på motion från Åke Tholin (V)
om ”möjligheten att kunna få en konstgräsplan” ”Förvaltningen beklagar det dröjda svaret,
vilket beror på att projektet, ombyggnad och upprustnings av Slottskolan (Vidåker) inte
kommit igång som tänkt. Sporthallens renovering är enbart inomhus. Ombyggnation av skolan
påverkar hur ett sportcentrum med konstgräs ska utformas. Under hösten 2015 kommer en
projektplan av Slottskolan att presenteras. När det gjorts kan en utredning initieras som tittar
över möjligheter till att utveckla ett sportcentrum med konstgräsplan samt ett kulturcentrum i
Vingåker. Självklart kommer föreningslivet att vara en viktig samtalspart.”
En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016-2019
är ”att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan”
Områdeschefen har under våren 2017 anlitat konsulten Johan Faskunger
ProActivity AB för att göra en förstudie ”Nulägesanalys och förslag till utveckling
för anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker”. Förstudien
innefattar både föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med
företrädare för föreningslivet i Vingåkers kommun.
Förstudien gör gällande att driften av de befintliga anläggningarna i kommunen till
största delen sköts av föreningarna själva, ett ansvar som de tycker är mycket
betungande. Samtliga föreningsdrivan anläggningar är i stora behov av underhåll
och investeringar. Generellt sett brukar ansvaret för driften av fritids- och
idrottsanläggningar i kommuner fördelas mer jämt mellan kommunen och
föreningslivet. Vingåkers kommun har jämfört med andra kommuner idag små
kostnader för driften av fritids- och idrottsanläggningar.
Fem av de föreningar med egna anläggningar som svarat på enkäten uppskattar att
de lägger sammanlagt 18 000 arbetstimmar på driften av sina anläggningar per år
Dessa föreningar uppskattar det akuta investeringsbehovet i anläggningarna till 61
miljoner kr och det långsiktiga investeringsbehovet till 49 miljoner kr.
Även de friluftsområden som kommunen ansvarar för är i behov av underhåll och
investeringar och det finns behov av investeringar i nya friluftsanläggningar.
I enkäten och vid intervjuerna framgår också att behovet och efterfrågan av ett
sportcenter är underordnat bland flera av de föreningar som har egna
anläggningar och som hellre se investeringar i den egna anläggningen framför
investeringar i ett sportcenter.
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De två stora föreningarna som bedriver inomhusidrott – innebandy och volleyboll
– vill hellre se en investering i en ny sporthall, då den nuvarande hallen inte
uppfyller de krav som respektive specialförbund ställer på en anläggning för
respektive sport och inte ger utrymme för föreningarna att växa.

3 (4)

Idag är beläggningen - på föreningstid - i våra sporthallar och gymnastiksalar i det
närmaste 100 %. Enligt den prioriteringsordning som idag tillämpas har de flesta
fotbollsföreningar svårt att få träningstider inomhus i de stora sporthallarna. Då
Högsjö bollklubb har förtur till Kvarnängshallen är det främst Vingåkers IF som
med en mycket stor verksamhet missgynnas av bristen på halltider vintertid.
Det är också främst Vingåkers IF som efterfrågat möjligheterna att träna på
konstgräs under höst, vinter och vårsäsongen. Vingåkers IF har uppskattat sitt
nyttjandebehov av en konstgräsplan till ca 520 träningstimmar företrädelsevis
under höst och vårsäsong medan man har för avsikt att fortsätta spela sitt
seriespel på sin naturgräsanläggning i Vingåker. Den normala nyttjandegraden för
en konstgräsplan är ca 2 000 timmar per år.
Vill man anlägga en fullstor konstgräsplan för 11 mannaspel enligt Svenska
fotbollsförbundets normer och kriterier räcker inte den tilltänkta ytan vid
Slottsskolan till för detta. Kostnaderna för att anlägga en fullstor konstgräsplan är
hög, slutsumman är beroende av hur mycket markarbeten som erfordras och om
konstgräsplanen ska vara uppvärmd eller ej. För själva driften krävs därutöver en
anpassad maskinpark, ett löpande underhåll och skötsel. Det granulat som i dag
används i konstgräsplanerna är enligt Naturvårdsverket den näst största
utsläppskällan av mikroplaster i naturen, och diskussioner pågår om dess fortsatta
användning i fritidsanläggningar.
Vår uppfattning är att Vingåkers IF vill ha en lämplig anläggning för sin
försäsongsträning men inte nödvändigtvis en fullstor 11 mannaplan och ser
fördelar med att träna inomhus.
En fotbollsanläggning med tak skulle innebära flera fördelar både för
föreningslivet och för skolverksamhet. Möjligheterna till fotbollsträning skulle
kraftigt förbättras framförallt vintertid. Undersökningar visade på att den mest
kostnadseffektiva lösningen är en tältlösning en så kallad övertryckshall med ett
konstgräsunderlag. De som tillhandahåller denna typ av övertryckshallar tar in
anläggningskomponenter (tältduk, ventilations och värmeteknik, konstgräsmatta
mm) och anpassar lösningen efter kundens behov.
Områdeschefens ståndpunkt

Det finns många behov och önskemål från föreningslivet och i den bästa av
världar skulle Vingåkers kommun behöva investera både i en ny sporthall,
utveckla våra friluftsanläggningar, bygga en anläggning för fotbollsträning året
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runt samt ett sportcenter som täcker skolans behov för undervisning, med
friidrottsmöjligheter, beachvolley, basket, spontanidrott och möjligheter till
skridskosport vintertid. Därutöver behöver kommunen avsätta mer medel för
anläggningsstöd till föreningslivet.

4 (4)

För att täcka en del av de behov som finns bör möjligheterna prövas att anlägga
en inomhushall – övertryckshall – för framförallt fotboll men önskvärt är att även
pröva möjligheten att bygga en multihall som även ger utrymme till andra
träningsmöjligheter för inomhusidrott och friidrott.
Om man kan minska på den största kostnaden – markberedning – vid bygget av
en multihall genom att använda den redan markberedda ytan där de tillfälliga
skolpaviljongerna är placerade borde kostnaden kunna hållas på en rimlig nivå.
Alternativa ytor på sportfältet bör också prövas.
Att sedan uppföra en mindre anläggning för bland annat friidrott, bollsporter och
vinteridrott på Slottsvallen skulle kunna fylla de behov av övriga träningsytor som
skolan och föreningslivet efterfrågar. Tillsammans med en multihall, tennishall
och motionsspår skulle området bli ett för kommunen ändamålsenligt sportcenter.
Kommunen behöver utöver detta underhålla och investera i våra egna
fritidsanläggningar och avsätta mer ekonomiska medel till föreningarnas drift och
skötsel av sina anläggningar annars kommer förutsättningarna för motion och
idrott i kommunen sakta avta. Många föreningar lägger alltför stora ekonomiska
och personella resurser på drift och underhåll av sina anläggningar, resurser som
bättre borde satsats på föreningarnas kärnverksamhet.
Ett attraktivt sportcenter i centrala delarna av Vingåker kan bidra till att öka
antalet besökare till kommunen främst genom träningsläger, tävlingsverksamhet
eller genom uthyrningsverksamhet till klubbar i angränsande kommuner.
Ett bra och brett utbud av idrott och fritidsanläggningar bidrar dessutom till att
öka kommunens attraktivitet och få fler att välja Vingåker som sin boendeort.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Område upplevelser
Johan Tranquist
Områdeschef
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Au § 157

Sammanlrädesdalum

Sida

2017-10-31

198

Dnr 174/2017

009

Sportcenter
Arbetsutskottets beslut

Förslag till kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att:
o
o
o
o

Bjuda in föreningslivet till en presentation och hearing kring
förstudien.
Låta förstudien gå ut på remiss till föreningslivet.
Ta fram relevanta frågeställningar till remissutgåvan.
Sammanställa och presentera remissvaren för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016-2019
är" att tlt1Jedela ett spottcentt'/ltJJ med ell kOllstgl'äsplal1"
Områdes chefen har under våren 2017 anlita t konsulten Johan F askunger
ProActivity AB för att göra en förstudie "Nulägesanalys och förslag till utveckling
för anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker". Förstudien
innefattar både föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med
företrädare för föreningslivet i Vingåkers kommun.
Förstudien gör gällande att driften av de befintliga anläggningarna i kommunen till
största delen sköts av föreningarna själva, ett ansvar som de tycker är mycket
betungande. Samtliga föreningsdrivan anläggningar är i stora behov av underhåll
och investeringar. Generellt sett brukar ansvaret för driften av fritids - och
idrottsanläggningar i kommuner fördelas mer jämt mellan kommunen och
föreningslivet. Vingåkers kommun har jämfört med andra kommuner idag små
kostnader för driften av fritids- och idrottsanläggningar.
Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att det
saknas en ftnansieringsplan i ärendet.
Besl utsu nderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

190
(213)

Plats och tid

Tisdagen den 31 oktober 2017 iHjälmaren, kommunhuset, kl. 10.00-14.15

Beslutande

Anneli Bengtsson (S), ordförande
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors 0'1'1)

Övriga deltagande

Leif Skeppstedt (S) ), ej tjänstg. ers
Helena E dreruus (S), ej tjänstg. ers, §§ 151-159
Anders Lundström (VTL), ej tjänstg. ers
Joacim Bock, sekreterare
Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef, §§ 151-1 53
E lin Höghielm, ekonomichef

Utses att justera

Charlotte Prennfors

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, onsdagen den 1 november 2017, kl. 15.00

Paragrafer 151 -166

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-10-31
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-11-02

anslags nedtagande

2017 -11-24

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

200

Dnr 386/2017

006

Sammanträdestider 2018
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdestider 2018 för
kommunstyrelsen, arbetsutskottet och folkhälsoberedningen.

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdestider 2018 för
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider 2018
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-02
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-10-02
Vår handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se

Sammanträdestider 2018
Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdestider 2018 för
kommunstyrelsen, arbetsutskottet och folkhälsoberedningen.

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdestider 2018 för
kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider 2018
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Månad
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
13
29

9

KS: arbetsutskott
Torsdagar kl. 10.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

11, 25
6, 22
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14

22
26
26
9-10 (heldagar)
7
11

5
12
23
21
20 (onsdag)

23
6, 20
2, 18
1, 15, 29

3
15
12
10

17
29
26 (kl. 9.00)

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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Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag)
Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag)
Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

28 februari
22 maj
16 oktober

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Joacim Bock
Kommunsekreterare
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

201

Dnr 416/2017

001

Överlåtande av drift och underhåll för idrottshallar och
lekplatser till Vingåkers kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2018 överlåta drift
och underhåll av kommunens samtliga idrottshallar och lekplatser till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Kommunfullmäktige beslutar att 1 250 tkr motsvarande den årliga
driftskostnaden tillförs kommunstyrelsens ekonomiska ram från och med
2018.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen fick 2016 i uppdrag att se över hur drift och
underhåll för våra idrottshallar och lekplatser sköts på bästa och effektivaste sätt.
I dagsläget har Kommunfastigheter hand om allt fast material i idrottshallarna.
Lös inredning ansvarar Vingåkers kommun för, men det finns ingen ansvarig
förvaltning, då nyttjande delas mellan BoU, dagtid på vardagar och KoF eller
samhällsbyggnad, kvällar och helger.
Uppdelningen som är idag försvårar drift och underhåll av idrottshallarna, då det
hela tiden diskuteras vad som är fast eller löst material. Det blir också en
diskussion om när det hände och vem som då är ansvarig.
När det gäller lekplatser i kommunen så är ansvaret uppdelat mellan
Kommunfastigheter och område samhällsbyggnad. (Tekniska)
Kommunfastigheter har hand om lekplatser på förskolor/skolor, medans
Tekniska sköter de allmänna i våra bostadsområden. Uppdelningen innebär att vi
blir ineffektiva då vi i båda organisationerna behöver kompetens för hur en
lekplats ska se ut enligt EU-standard och fungera säkerhetsmässigt.
Arbetsutskottet beslutade 2017-10-31:


Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsens
sammaträde den 13 november återkomma med en redovisning av
framräkningen av kostnader för drift och underhåll, en
konsekvensbeskrivning, samt med en redovisning av vilka anläggningar
förslaget gör gällande.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande, 2017-10-18
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Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-10-18
Vår handläggare

Peter Grönlund
Vår beteckning
416/2017

Förslag till överlåtande av drift och underhåll för
idrottshallar och lekplatser till Vingåkers
kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta




Att från och med 1 januari 2018 ansvarar Vingåkers Kommunfastigheter
AB för nya investeringar samt för drift och underhåll av kommunens
idrottshallar och lekplatser.
Att 1 250 tkr motsvarande den årliga driftskostnaden tillförs
kommunstyrelsens ekonomiska ram från och med 2018
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i november 2018
redovisa en uppföljning av föreslagna åtgärder.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE idrottshalla
och lekplatser (2)

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen fick 2016 i uppdrag att se över hur drift och
underhåll för våra idrottshallar och lekplatser sköts på bästa och effektivaste sätt.
I dagsläget har Kommunfastigheter hand om allt fast material i idrottshallarna.
Lös inredning ansvarar Vingåkers kommun för, men det finns ingen övergripande
ansvarig förvaltning, då nyttjande delas mellan BoU, dagtid på vardagar och
föreningarna via KoF, kvällar och helger.
Uppdelningen som är idag försvårar drift och underhåll av idrottshallarna, då det
hela tiden diskuteras vad som är fast eller löst material. Det blir också en
diskussion om när det hände och vem som då är ansvarig.

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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När det gäller område samhällsbyggnad (Tekniska) så ansvarar de för 11 lekplatser
och 4 badplatser med lekredskap och Kommunfastigheter ansvarar för 14
lekplatser på förskolor och skolor.
När det gäller arbetet på Tekniska så har vi tyvärr så lite personal, att driften inte
blir så bra som den borde. Det är framförallt när vi har våra sommarjobbande
ungdomar, som vi kan lägga ner tid på lekplatserna.
Uppdelningen av ansvaret innebär också att vi blir ineffektiva då vi i båda
organisationerna behöver kompetens för hur en lekplats ska se ut enligt EUstandard och fungera säkerhetsmässigt.
I dagsläget har vi samarbetat runt en konsult som genomför besiktningen på alla
lekplatser i kommunen.
I och med den här uppdelningen kan det vara så att vi har onödigt många
lekplatser. Med en ansvarig kan det göras en översyn för att se över alla lekplatser
och satsa mer på ett mindre antal lekplatser i kommunen.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts på kommunledningsförvaltningen och på Vingåkers
kommunfastigheter AB.
Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen fick 2016 i uppdrag att se över hur drift och
underhåll för våra idrottshallar och lekplatser sköts på bästa och effektivaste sätt.
I dagsläget har Vingåkers kommunfastigheter AB hand om allt fast material i
idrottshallarna. Lös inredning ansvarar Vingåkers kommun för, men det finns
ingen ansvarig förvaltning, då nyttjande delas mellan BoU, dagtid på vardagar och
KoF eller område samhällsbyggnad, kvällar och helger.
Den här uppdelningen försvårar drift och underhåll av idrottshallarna, då det hela
tiden diskuteras vad som är fast eller löst material. Det blir också en diskussion
om när det hände och vem som då är ansvarig.
Om Vingåkers kommunfastigheter AB även får hand om drift och underhåll för
alla idrottshallar, blir ansvaret tydligare och underhållet bättre. Det innebär att
medborgare i Vingåker får en likvärdig tillgång till lekutrustning och utrustning i
sporthallar oavsett var i kommunen man bor.
När det gäller lekplatser i kommunen så är ansvaret uppdelat mellan Vingåkers
kommunfastigheter AB och område samhällsbyggnad. (Tekniska) Vingåkers
kommunfastigheter AB har hand om lekplatser på förskolor/skolor, medans
Tekniska sköter de allmänna i kommunen.
Vi har åtta lekplatser i centralorten, vi har en i Högsjö, en i Forsby, en i Baggetorp
och fyra badplatser med lekredskap.
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Den här uppdelningen innebär att vi blir ineffektiva då vi i båda organisationerna
behöver ha kompetens för hur en lekplats ska se ut enligt EU-standard. Vi
behöver också båda ta in konsulter som besiktar med utgångspunkt i säkerheten.
Om Vingåkers kommunfastigheter AB får hand om alla lekplatser kan drift och
underhåll effektiviseras även här.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att ansvaret gällande drift och underhåll för
idrottshallar och lekplatser, bör vara hos Vingåkers kommunfastigheter AB. Med
en ensam ansvarig organisation anser vi att planering, drift och underhåll
förbättras då vi slipper diskussioner om gränsdragningsfrågor mellan
verksamheterna.
Konsekvenser

Överflyttning av drift och underhåll av samtliga lekplatser och idrottshallar till
Vingåkers kommunfastigheter AB medför en årlig driftskostnad på 1 250 tkr och
det innebär att 1 250 tkr behöver tillföras kommunstyrelsens budgetram från och
med 2018. Summan har Vingåkers kommunfastigheter AB räknat fram.
Kommunens bokförda värde för lekplatser och idrottshallar per den 2017-12-31
kvarstår i kommunen och skrivs av under återstående period.
För övrigt blir det inga ekonomiska konsekvenser.
Tekniska enheten har ingen avdelad person som sköter lekplatserna, tyvärr så har
vi så lite personal att driften inte blir så bra som den borde. Det är framförallt när
vi har våra sommarjobbande ungdomar, som vi kan lägga ner tid för att måla och
snickra på lekplatserna. I övrigt är det bara när något går sönder eller efter
besiktning som vi gör något åt lekplatserna.
Om vi inte flyttar över drift och underhåll för lekplatserna till Kommunfastigheter
fortsätter vi med att ha två huvudmän för lekplatserna och de allmänna
lekplatserna blir eftersatta då vi inte har resurserna att sköta dem. Det kan leda till
att vi måste ta bort lekplatser för att kunna sköta några få kvarvarande platser.

Expediering

Kommunfastigheter
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Överlåtande av drift och underhåll för idrottshallar och
lekplatser till Vingåkers kommunfastigheter AB
Arbetsutskottets beslut

•

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsens
sammaträde den 13 november återkomma med en redovisning av
framräkningen av kostnader för drift och underhåll, en
konsekvensbeskrivning, samt med en redovisning av villm anläggningar
förslaget gör gällande.

F örs lag till kommunfullmäktige
•

•

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2018 överlåta drift
och underhåll av kommunens samtliga idrottshallar och lekplatser till
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Kommunfullmäktige beslutar att 1 250 tlu: motsvarande den årliga
driftskostnaden tillförs kommunstyrelsens ekonomiska ram från och med
2018.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsföt-valtningen fick 2016 i uppdrag att se över hur drift och
underhåll för våra idrottshallar och lekplatser sköts på bästa och effektivaste sätt.
I dagsläget har Kommunfastigheter hand om allt fast material i idrottshallarna.
Lös inredning ansvarar Vingåkers kommun för, men det finns ingen ansvarig
förvaltning, då nyttjande delas mellan BoU, dagtid på vardagar och KoF eller
samhällsbyggnad, kvällar och helger.
Uppdelningen som är idag försvårar drift och underhåll av idrottshallarna, då det
hela tiden diskuteras vad som är fast eller löst material. Det blir också en
diskussion om när det hände och vem som då är ansvarig.
När det gäller lekplatser i kommunen så är ansvaret uppdelat mellan
Kommunfastigheter och område samhällsbyggnad. (Tekniska)
Kommunfastigheter har hand om lekplatser på förskolor/skolor, medans
Tekniska sköter de allmänna i våra bostadsområden. Uppdelningen innebär att vi
blir ineffektiva då vi i båda organisationerna behöver kompetens för hur en
lekplats ska se ut enligt EU-standard och fungera säkerhetsmässigt.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.

Au § 155
Yrkande

Ordföranden yrkar på att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till
kommunstyrelsens samma träde den 13 november återkomma med en redovisning
av frai11fäkningen av kostnader för drift och underhåll, en konsekvens beskrivning,
samt en redovisning av vilka anläggningar förslaget gör gällande.
Yrkandet godkänns av arbetsutskottet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-18

Expediering

Samhälls byggnadsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Tisdagen den 31 oktober 2017 iHjälmaren, kommunhuset, kl. 10.00-14.15

Beslutande

Anneli Bengtsson (S), ordföra nde
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (NI)

Övriga deltagande

Leif Skeppsted t (S) ), ej tjänstg. ers
Helena E drenius (S), ej tjänstg. ers, §§ 151 - 159
Anders Lundström (VTL), ej tjänstg. ers
Joacim Bock, sekreterare
Peter Grönlund, samhällsbyggn adschef, §§ 151-1 53
E lin Höghielm, ekonomichef

Utses att justera

Charlotte Prel111fors

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, onsdagen den 1 november 201 7, kl. 15.00

Sekreterare

j~;;; ;~

Ordförande

A~~~li·~..

a

Paragrafer 151-166
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Justerande

Charlotte Prennfors

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

K ommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-10-31
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-11 -02

anslags nedtagande

2017 -11 -24

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsens granskning av överförmyndaren
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet för Vingåkers kommuns
överförmyndarverksamhet. I år genomfördes granskningen den 17 april.
Länsstyrelsens rapport över granskningen inkom till kommunen i september. I
rapporten framgår att länsstyrelsen funnit anledning att framföra kritik på följande
punkter: bristfällig handläggning av ett överklagande av ett arvodesbeslut, lång
handläggningstid för granskning av redovisningshandlingar, och bristfällig
bevakning av att redovisningshandlingar gavs in i ett ärende.
Länsstyrelsen har inte begärt någon redovisning från kommunen utifrån
rapporten.
Sedan granskningen genomfördes har kommunfullmäktige beslutat en ny
organisation för överförmyndarverksamheten i Vingåker. Syftet är att säkerställa
att verksamheten uppfyller de krav som ställs på den. Den nya organisationen
trädde i kraft den 1 oktober. Mot den bakgrunden ser
kommunledningsförvaltningen för närvarande inte behov av ytterligare åtgärder
med anledning av länsstyrelsens rapport.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-19
Rapport från inspektion hos överförmyndaren i Vingåkers kommun
Information om inspektionsrapport
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunfullmäktige

Datum

2017-10-19
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
ralf.hedin@vingaker.se

Dnr 338/2017

Länsstyrelsens granskning 2017 av överförmyndaren
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
•

Länsstyrelsens rapport över granskningen 2017 av överförmyndaren läggs
till handlingarna.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet för Vingåkers kommuns
överförmyndarverksamhet. I år genomfördes granskningen den 17 april.
Länsstyrelsens rapport över granskningen inkom till kommunen i september. I
rapporten framgår att länsstyrelsen funnit anledning att framföra kritik på följande
punkter: bristfällig handläggning av ett överklagande av ett arvodesbeslut, lång
handläggningstid för granskning av redovisningshandlingar, och bristfällig
bevakning av att redovisningshandlingar gavs in i ett ärende.
Länsstyrelsen har inte begärt någon redovisning från kommunen utifrån
rapporten.
Sedan granskningen genomfördes har kommunfullmäktige beslutat en ny
organisation för överförmyndarverksamheten i Vingåker. Syftet är att säkerställa
att verksamheten uppfyller de krav som ställs på den. Den nya organisationen
trädde i kraft den 1 oktober. Mot den bakgrunden ser
kommunledningsförvaltningen för närvarande inte behov av ytterligare åtgärder
med anledning av länsstyrelsens rapport.

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

Ärendet har beretts av kommunchefen.
Förvaltningens ståndpunkt

Den årliga granskning som länsstyrelsen gör är en viktig del i kommunens
underlag för att bedöma, driva och utveckla överförmyndarverksamheten.
Länsstyrelsen har de senaste åren pekat på brister i verksamheten i varje
granskning. Bland annat av det skälet har flera åtgärder vidtagits, och nu senast
genom att fullmäktige beslutat en ny organisation för verksamheten. Den trädde i
kraft den 1 oktober och nu pågår arbetet med att forma nya rutiner mm. För
närvarande ser kommunledningsförvaltningen därför inte behov av ytterligare
åtgärder. Länsstyrelsens granskning 2018 kommer att vara en central del i
kommunens underlag för att bedöma vilka effekter förändringen har lett till.
Bilagor

Länsstyrelsens ”Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Vingåkers
kommun den 19 april 2017”
Länsstyrelsens ”Information om inspektionsrapport”
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Datum

Beteckning

2017-09-14

203-13271-2017

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Vingåkers
kommun den 19 april 2017
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndaren i Vingåkers kommun på följande punkter:
-

Bristfällig handläggning av ett överklagande av ett arvodesbeslut.
Lång handläggningstid för granskning av redovisningshandlingar.
Bristfällig bevakning av att redovisningshandlingar gavs in i ett ärende.

Inledning
Vid inspektionen den 19 april 2017 granskade Länsstyrelsen 38 akter. Se bilaga
med information om de granskade akterna.
Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överförmyndaren
där de frågor som uppstått vid granskningen av akterna behandlades. Vid
sammanträdet medverkade överförmyndare Inger Malmqvist samt Lotta Reimers
och Sophie Carlgren från Länsstyrelsen.
I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera Överförmyndarens
handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella
aktnummer.
Aktgranskning med kritik
Bristfällig handläggning av ett överklagande
I akt 84 angående ett ärende om godmanskap noterades bl.a. följande. I
redogörelsen för arbete under år 2015 har gode mannen angett att hen inte vill ha
arvode för förvaltning av egendom men vill ha för personlig omvårdnad (vilket
inte ingår i uppdraget). Gode mannen begärde även reseersättning om 1416 km.
På gode mannens körjournal har någon strukit över 1416 km och skrivit 708 km. I
arvodesbeslutet den 25 augusti 2016 har arvode beviljats för enbart förvaltning av
egendom och för 708 km resa.
Gode mannen skrev därefter, den 28 augusti 2016, att hen vill ha ersättning för
hela resan och arvode för personlig omvårdnad. Såvitt Länsstyrelsen kan se
besvarades aldrig detta brev. Den 16 september 2016 lämnade gode mannen in ett
överklagande för samma frågor. Den 4 januari 2017 svarade Överförmyndaren att
hen beviljas hela reseersättningen men att hen inte är berättigad till personlig
omvårdnad då det inte ingår i uppdraget. Överklagandet har inte överlämnats till
tingsrätten.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Överförmyndaren uppgav vid sammanträdet att hon tror att hon talat med gode
mannen om att personlig omvårdnad inte ingår i uppdraget och att gode mannen
förstått att hon inte kan få arvode för detta. Samtalet har dock inte dokumenterats i
akten. På fråga från Länsstyrelsen uppgav även Överförmyndaren att det är hon
som skrivit 708 km på den inlämnade körjournalen.
Ett överklagande ska ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (se 23 §
förvaltningslagen (1986:223), FL). Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet
lämnats in i rätt tid och om så har skett ska myndigheten överlämna överklagandet
och övriga handlingar i ärendet till den högre instansen (se 25 § FL). Enligt JO
ligger det i sakens natur att överlämnandet måste ske utan dröjsmål och JO har vid
flera tillfällen uttalat att tiden som regel inte bör överstiga en vecka (se bl.a. JO
1995/96 s. 314). För att ett överklagande ska tas upp till prövning måste även en
del andra förutsättningar vara uppfyllda, beslutet ska vara överklagbart, klaganden
ska ha klagorätt m.m. Dessa förutsättningar ska dock prövas av den högre
instansen, inte av beslutsmyndigheten. Det är också en uppgift för den högre
instansen att ta ställning till vad brister i klagandens skrivelse ska leda till. Denna
instans, inte beslutsmyndigheten, avgör om ärendet kan tas upp till prövning trots
bristen eller om skrivelsen bör avvisas utan behandling i sak (se Hellner &
Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer [andra upplagan 31 maj 2010,
Zeteo], kommentarerna till 22 och 23 §§).
Överförmyndaren måste således överlämna överklagandet till tingsrätten.
Länsstyrelsen är kritisk till Överförmyndarens bristfälliga hantering av
överklagandet.
Angående Överförmyndarens notering på den inkomna körjournalen vill
Länsstyrelsen framhålla att det är av stor vikt att originalhandlingar inte
förvanskas utan hanteras på ett sätt som säkerställer att handlingarna bibehålls i
det ursprungliga skicket (se bl.a. JO beslut den 10 november 2010, dnr 11132010).
Handläggningstider vid granskning av årsräkningar
Vid inspektionen år 2016 (se rapport med dnr 6458-2016) framförde
Länsstyrelsen kritik mot långa handläggningstider för granskning av årsräkningar.
Vid nuvarande inspektion följde Länsstyrelsen upp frågan och noterade bl.a.
följande.
I akt 63 angående godmanskap granskades årsräkningen avseende år 2014 i
november 2016. Årsräkningen för år 2015 granskades i mars 2017.
I akt 109 angående förvaltarskap granskades årsräkningarna avseende år 2014 och
2015 i september 2016. På årsräkningen avseende år 2014 står skrivet att
förvaltaren lämnat in handlingen på nytt i februari 2016 eftersom den första
försvunnit hos Överförmyndaren.
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Vid sammanträdet uppgav Överförmyndaren att den ansträngda situationen under
hösten 2015/vintern 2016 med många ensamkommande barn har medfört att
handläggningstiderna för granskning av redovisningshandlingar blivit längre.
Regeln i 7 § FL, om snabb och enkel handläggning ska vara vägledande i samtliga
ärenden hos överförmyndaren. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av
rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde, som annars kan riskera att hans eller
hennes personliga eller ekonomiska förhållanden försämras. Justitieombudsmannen, JO, har i ett beslut (dnr 5172-2008) uttalat att drygt sju månader är för
lång tid för granskning av en årsräkning.
Länsstyrelsen är fortsatt kritisk till Överförmyndarens långa handläggningstider
för granskning av redovisningshandlingar. Länsstyrelsen kommer att följa upp att
förbättringar skett vid nästa inspektion.
Bristfällig bevakning av att redovisning ges in
Vid granskningen av akt 144 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Ett byte av god man skedde i januari 2016. Årsräkningen för år 2015 och
sluträkningen för år 2016 inkom i mars 2017. Överförmyndaren har endast vid ett
tillfälle påmint den före detta gode mannen om att ge in redovisningen, i mars
2017.
Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förteckningar, årsräkningar och
sluträkningar kommer in i tid och att överförmyndaren vidtar åtgärder för att
säkerställa detta. I överförmyndarens tillsyn ingår att bevaka att redovisning
inkommer och vidta åtgärder då det brister, genom att t.ex. förelägga med vite.
Det är viktigt att överförmyndaren är aktiv i detta arbete, om redovisning inte
kommer in i tid kan det vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt
uppdrag. JO har angående årsräkningar (årsräkningar ska inkomma före 1 mars
varje år) uttalat att en påminnelse bör gå ut någon vecka in i mars månad och att
ställföreträdaren i tillämpliga fall normalt bör få ett vitesföreläggande i god tid
före sommaren (se JO beslut den 15 augusti 2012 med dnr 2971-2011).
Årsräkningen och sluträkningen gavs in mer än ett år efter de borde getts in och
det dröjde ett år innan Överförmyndaren vidtog några åtgärder för få in
handlingarna. Länsstyrelsen är kritisk till Överförmyndarens passiva bevakning av
att se till att redovisningshandlingarna gavs in.
Övrig aktgranskning
Redovisning från särskilt förordnade vårdnadshavare
Vid föregående inspektion framförde Länsstyrelsen kritik mot att ingen
redovisning getts in i ett antal akter angående särskilt förordnad vårdnadshavare.
Länsstyrelsen krävde även in återrapportering och Överförmyndaren redovisade
att samtliga ärenden utom ett sedan dess har avslutats av olika skäl eller att
ställföreträdarna blivit befriade från skyldigheten att redovisa. Kvarvarande
ärende, akt 155, granskades vid nuvarande inspektion och Länsstyrelsen noterade
att det i mars 2017 inkom årsräkningar avseende åren 2009 till och med 2014. Vid
inspektionstillfället var de ännu inte granskade.
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Innan årsräkningarna kom in så skickade Överförmyndaren ut blanketter – en för
varje år - där barnets namn var ifyllt av Överförmyndaren, liksom summorna av
inkomster och utgifter. Ställföreträdarna har sedan i enbart text specificerat några
utgiftsposter och skrivit under blanketterna. Överförmyndaren har också begärt att
de ska ge in en förteckning och därvid uppgett att summan på tillgångarna ska
vara 0 kr.
Vid sammanträdet uppgav Överförmyndaren att hon gjort så här eftersom hon
annars aldrig hade fått in redovisningen. Hon begärde in kontoutdrag från banken
och har på så vis fått summorna. Hon uppgav också att hon inte haft tid att
påminna och vitesförelägga.
Överförmyndare har enligt föräldrabalken tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Tillsynen utövas genom att överförmyndaren granskar förteckningar,
årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter som på något sätt
kommer till överförmyndarens kännedom. Huvudsyftet med överförmyndarens
granskning är att kontrollera att den enskildes medel använts och placerats i
enlighet med reglerna i 12 kap 4 § FB. Enligt detta lagrum ska den enskildes
medel användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och
de medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig
trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.
För att kunna utföra den granskning som överförmyndaren har att göra har denne
också rätt att kontrollera de räkenskaper och anteckningar som förmyndare, gode
män och förvaltare har fört under året. Överförmyndaren har rätt att dels begära in
verifikationer dels att gå igenom de värdehandlingar som gode mannen förvarar
på grund av uppdraget. Överförmyndaren ska kontrollera att tillgångarna i skälig
omfattning har använts för huvudmannens egen nytta och att de har placerats så
att de ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning.
Länsstyrelsen kan konstatera att ärendet ifråga har hanterats mycket bristfälligt
under många år och att Överförmyndaren efter Länsstyrelsens påpekanden försökt
att komma till rätta med bristerna. Länsstyrelsen ser därför positivt på att
Överförmyndaren tagit in information som visar att barnets pengar finns kvar.
Vad gäller de årsräkningar som tagits in så vill Länsstyrelsen framföra följande.
En årsräkning ska ges in av en förmyndare på heder och samvete (se 13 kap. 14 §
FB). Det innebär att den lämnas under straffansvar och att oriktiga uppgifter kan
leda till att man döms för osann försäkran enligt 15 kap. 10 § brottsbalken. Det är
därför viktigt att de uppgifter som finns i en årsräkning har lämnats av
förmyndaren själv och att det är tydligt vilka eventuella korrigeringar som
överförmyndaren gjort. Mot denna bakgrund framstår det som märkligt att fylla i
alla uppgifter åt ställföreträdaren på det sätt som skett i detta ärende.
Korrigering och granskning av årsräkningar
Vid granskningen av akt 233 angående förmynderskap så noterade Länsstyrelsen
att barnet blev myndigt i februari 2017. Samma dag har Överförmyndaren skickat
ut en begäran om att ge in års- och sluträkning och påminde i mars samma år med
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hot om vite. Överförmyndaren har även tillagt följande: ”Kan vi träffas någon dag
och göra det här färdigt. Kontakta mig på mail eller på telefon.” Ett datum (efter
inspektionstillfället) var bokat för mötet.
I akt 109 angående förvaltarskap (se även ovan under ”Handläggningstider vid
granskning av årsräkningar”) hade årsräkningen för år 2014 granskats i
september 2016. Årsräkningen framstår som rörig då det är mycket information
som verkar ha tillförts handlingen, men det är mycket oklart om det är
Överförmyndarens korrigeringar eller om det är ställföreträdaren som själv ändrat
sina uppgifter.
Vid sammanträdet uppgav Överförmyndarna att det inte är ovanligt att
ställföreträdarna brukar komma på besök och redovisa uppgifterna utifrån
kontoutdragen.
I föregående rapport påpekade Länsstyrelsen att Överförmyndarens rutiner för
granskning av årsräkningar och hur korrigeringar görs hade brister. Länsstyrelsen
kan konstatera att bristerna kvarstår. Länsstyrelsen vill därför återigen påpeka att
upprätta årsräkningen är ställföreträdarens uppgift, nämndens uppgift är att
granska den. Det måste vara tydligt vem det är som har skrivit vad i en
redovisningshandling. Som framförts ovan under ”Redovisning från särskilt
förordnade vårdnadshavare” upprättas en årsräkning på heder och samvete av
ställföreträdaren. Det är därför viktigt att årsräkningen verkligen är upprättad av
ställföreträdaren och inte av Överförmyndaren. Länsstyrelsen kommer vid nästa
inspektion att följa upp att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med bristerna.
Bevakning av arvskifte
Vid granskningen av akt 206 angående förmynderskap noterade Länsstyrelsen
bl.a. följande. Barnets far avled år 2014 och en bouppteckning inkom i augusti
2014. I februari 2015 samtyckte Överförmyndaren till att dödsboet sålde en
fastighet. I januari 2016 hade Överförmyndaren ett samtal med förmyndaren om
arvskiftet och i december 2016 och i april 2017 skrev Överförmyndaren till
förmyndaren och påminde om arvskiftet. Inget svar har getts in.
En förmyndare ska vårda den omyndiges rätt i ett dödsbo där barnet har del. Om
inget avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo har ingåtts ska förmyndaren se till
att skifte sker så snart som möjligt. Om ett dödsbo inte skiftas inom sex månader
från det att bouppteckningen förrättades ska förmyndaren ge in en redogörelse till
överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte skiftats. Överförmyndaren
kan vitesförelägga förmyndaren att ge in sådan redogörelse. Om det finns ett avtal
om sammanlevnad i oskiftat dödsbo ska förmyndaren varje år redogöra för
förvaltningen av boet under föregående år (se 15 kap. 1-3 och 8 §§ och 16 kap. 13
§ FB).
Förmyndaren är skyldig att se till att skifte sker så snart som möjligt och det ingår
i Överförmyndarens tillsynsuppdrag att se till att förmyndaren fullgör sina
skyldigheter. Överförmyndaren har inte begärt in redogörelse för skifteshinder
från förmyndaren och det saknas i akten ett avtal om sammanlevnad i oskiftat
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dödsbo. Länsstyrelsen anser därför att Överförmyndaren borde varit mer aktiv i
sin tillsyn av ärendet.
Tillsyn av barns tillgångar
Vid granskningen av akt 57 angående förmynderskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Barnet har barnpension och det beslutades år 2010 att de skulle sättas in
på spärrat konto eftersom det fanns misstankar om att pengarna inte gick till
barnet. Barnet var då placerat i familjehem. Förmyndaren begär sedan år 2011 att
få ta ut 2 083 kr för ”fortlöpande utgifter” en gång i månaden. I samtycket till
uttaget skriver Överförmyndaren att uttaget ska betalas kontant till förmyndaren
och att annan utgift (tex ”skor och kläder”) ska redovisas mot kvitto. I akten
saknas kvitton sedan år 2014. Tidigare kvitton verkar vara t ex matinköp.
Vid sammanträdet uppgav Överförmyndaren att förmyndarens situation har
förbättrats och det därför inte tagits in kvitton. Överförmyndaren har övervägt att
släppa spärren.
Överförmyndaren har tillsyn över att barnets tillgångar används till dennes nytta
och att de ger skälig avkastning (16 kap. 1 § FB). Barnets barnpension spärrades
ursprungligen för att skydda tillgångarna. Så länge den spärren finns kvar och
Överförmyndaren begär att få in kvitton så bör Överförmyndaren se till att få in
dem. Om Överförmyndaren anser att spärren inte behövs så bör den hävas.
Inte avslutat ärende
Vid granskningen av akt 197 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Huvudmannen avled i september 2016 och ställföreträdarens sluträkning
inkom i oktober och granskades samma dag. Ärendet var inte avslutat och
redovisningshandlingarna låg kvar i akten och hade således inte skickats till
dödsboet.
Vid sammanträdet uppgav Överförmyndaren att hon väntar på att få in
bouppteckningen för att få reda på vilka som är dödsbodelägare. Länsstyrelsen
uppmanade henne att se om det inte går att få dessa uppgifter utan
bouppteckningen då redovisningshandlingarna bör skickas ut så snart som möjligt
efter att ett ställföreträdarskap upphört.
Arvodesbeslut till huvudmannen
Vid granskningen av akt 104 angående förvaltarskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Överförmyndaren skickade i maj 2016 en skrivelse till huvudmannen
angående arvode till förvaltaren. I skrivelsen stod bl.a. ”Översänder kopia på den
arvodesräkning som skall betalas för det godmanskap som [förvaltaren] utför för
din räkning. [Förvaltaren] har informerats och betalar räkningen.”
Av 21 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att en sökande, klagande eller
annan part ska underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten
avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten
behöver dock inte underrättas om det är uppenbart obehövligt.
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Huvudmannen ska delges beslutet om arvode, då han eller hon är part i ärendet.
När huvudmannen delges beslutet bör hen även få information om hur beslutet
kan överklagas.
Övriga frågor
Överförmyndaren har en ny anställd på heltid sedan oktober 2016. Överförmyndaren arbetar 70 procent och ersättaren arbetar 5 % sedan mars 2017. Den
tjänsten var vakant sedan juni 2016. Överförmyndaren uppgav att den nya
rekryteringen har gjort stor skillnad och det gör att hon hinner hålla undan.
Överförmyndaren uppgav även att hon har nedprioriterat att avsluta myndiga
ärenden på grund av för stor arbetsbelastning. Vidare fanns vid
inspektionstillfället sex eller sju mycket krångliga årsräkningar från år 2015 som
ännu inte granskats.
Länsstyrelsen har efter inspektionen fått information om att kommunfullmäktige
beslutat att entlediga nuvarande Överförmyndaren efter att hon begärt sig
entledigad. Entledigandet gäller från och med den 1 oktober 2017. Därefter
kommer det finnas två handläggare på kansliet och överförmyndaren kommer att
arbeta 20 % och ersättaren 5 %.

Rapporten har skrivits av Lotta Reimers och Sophie Carlgren
Bilaga:
Granskade akter
Kopia till:
Överförmyndaren
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Datum

Beteckning

2017-09-14

203-13271-2017

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Granskade akter
Godmanskap 11:4
84, 197, 246, 353, 39, 80, 63, 144,
Förvaltarskap
109, 110, 105, 396, 104, 101
Förmynderskap
233, 155, 206, 57, 130, 160, 161, 162, 163, 236, 237, 389, 390, 125, 411, 417, 129
Ensamkommande barn
264, 212, 376, 392, 334, 218, 235

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
’övrig aktgranskning’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen för
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
162

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

204

Dnr 110/2017

041

Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 20192020
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till oförändrat
22,73 kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i samband med beslut om kommunplan med
budget ska årligen motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag öronmärkas till den demografiska reserven.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett
högsta lånebelopp om 121,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive
ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser,
upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser,
upp till ett högsta lånebelopp om 125,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Lagstadgad moms tillkommer på
kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt
momslagen.
8. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget
för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.
Beskrivning av ärendet

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för
2018 och flerårsplan för 2019-2020 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 (kf § 71/2017).
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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205

Forts.
Ks §
Därtill ska justering göras utifrån senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) samt vissa justeringar för den finansiella
verksamheten, exempelvis arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig
förändring av pensionsskuld.
Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings septemberprognos (cirkulär
17:47). En procent av summan av skatter och statsbidrag ska öronmärkas dels till
årets budgeterade resultat, 5.502 tkr och dels till den demografiska reserven, 5.502
tkr.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.
Ks §
Resursberäkning för 2018
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.175 personer för skatt/statsbidrag

Cirkulär 17:47

Ksau 171031

Statisticon 1704
Befolknin
Tillfälliga Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Volymför g
Politisk Förändr Beräkning
medel
Löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
budget ex befolkn.prognos prio KF jmf
budget
kronor
2017
2017
2,5%
1,5%
2%
2%
1,5%
prognos
§71/2017 KF-juni
2018
%
(Minus=mer)
529 360
-4 034
Budget

KS -direktiv
Finansen
varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl
Arbetsgivaravgifter och pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Intern intäkt PO-pålägg
Demografisk reserv
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:
Kommunstyrelsen
varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Utökning av ram
Överförmyndaren
Lekparker och sporthallar, VKFAB
Ökat PO-pålägg enligt SKL
Återfört tillfälliga medel
Kultur och fritid
Ökat PO-pålägg enligt SKL
Upprustning Slottet
Återfört tillfälliga medel
Samhällsbyggnad
Bygghandläggare
Korriering miljöintäkter
Ökat PO-pålägg enligt SKL

526 562
18 023
-106 670
-1 046
908
0
96 849
-5 266

21 538
120
-6 678

2 625

-3 347 -101 213
0
-973
-8 445
-2 231
-12 583
317
-11 221
-250
-250
-36
-36
-174
-174

-700

-4 034
6
-1 500
3 553
-237
-583

529 360
-97 497

548 100
18 143
-113 348
-5 080
914
-1 500
100 402
-5 502
-583
0
541 546

-4 034
1 125

-1 156

0

16 220
-216

-6

-117

-7 472
-10 353
-11 538

-2 991

-104 904

-1 388
-1 250
-353

-8 445
-12 583
-11 221
-250
-36
-174
-700
-1 388
-1 250
-353

2 515
583

-700

1 125
400

-212

-90

-5

-4

-14 343

0

-400
-5 918

400
0

-138

0

0

-6

-6 062

0
0

Barn/utbildning
varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år
Ökat PO-pålägg enligt SKL

-198 986

0

-2 911

-343

-126

-485

-202 852

Socialnämnden
varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
Utökning av ram
Återfört tillfälliga medel
Ökat PO-pålägg enligt SKL

-197 603

-651
-68
-583
0
-44
-44

-33 989
-3 325
-79 983
-36 923

-33 989
-3 325
-79 983
-36 923
1 650

-4 382

-609

-33

-21 975
-46 304
-35 364
-1 650

14 925

1 % överskott av skatter o
utjämning
Differens

3 539

550 241
18 448
-112 728
-3 747
914
-1 500
102 917
-5 502
0
0
549 043

1 333

-1 125
-14 432

TOTALT

-484
305
620

-319

-10 026

2 005

-1 180
-1 094
-2 899
-4 852

236
219
580
970
0

3,47%
32,91%
3,62%
13,14%

220

-201 296

-21 975
-46 304
-35 364

1,95%
1,57%
-3,88%

-428
-725
1 373

1 650

3 175 -8 799 -4 034 -1 258

-171

-931 12 874 15 781

-9 805

-14 993
0

-6 106
0
0

-841

-211 713

-841

-34 933
-4 200
-82 302
-40 805
-841

-2 220 -1 316

-204 612

428
725
-1 373
-2 000

0
0
0
0

-21 975
-46 304
-35 364
-2 000

-1 316

0

-915 -2 304

6 714

5 266

5 502

9 659

1 212

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

207

Forts.
Ks §
Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade
resultat för 2018 uppgår till 6.714 tkr och att det finns 1.212 tkr tillgodo utöver
kommunfullmäktiges fastställda resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag för 2018.
Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för åren 2019-2020.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till 6.714 tkr år 2018, 353 tkr för år 2019
samt till -8.663 tkr för år 2020. Enligt kommunallagens balanskravsregler ska ett
negativt resultat återställas inom tre år.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

208

Forts.
Ks §
FLERÅRSPLAN 2018-2020

Nettoramar inkl interna
Cirkulär 17:47

Befolkningsantagande

Ksau 171031

Förslag
Förslag
Förslag
budget
budget
budget
2018
2019
2020
9175 personer 9225 personer 9275 personer

Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Arbetsgivaravgifter och pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Intern intäkt PO-pålägg
Demografisk reserv, 1%
Nybyggnation Slottskolan

Summa:
Kommunstyrelsen

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Lekparker och sporthallar, VKFAB
Utökad ram

Kultur och fritid
Upprustning Slottet

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år

Socialnämnden
varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
Utökad ram

TOTALT,
budgeterat
Justering interna
posterresultat
1 % överskott av skatter o

Differens mot kf:s mål på 1%

550
18
-112
-3

241
448
728
747
914
-1 500
102 917
-5 502

568
13
-117
-5
-2
105
-5
-2

573
180
289
160
950
000
490
686
166

588
7
-122
-7
-2
105
-5
-4

603
910
287
994
986
000
454
886
331

549 043

555 893

560 455

-104 904

-107 640

-110 574

-8 445
-12 583
-11 221
-250
-36
-174
-1 388
-1 250
-700

-8 732
-12 848
-11 875
-250
-36
0
-1 388
-1 250
-700

-8 894
-13 119
-12 810
-250
-36
0
-1 388
-1 250
-700

-14 993

-15 894

-16 740

-6 106
-211 713

-6 254
-215 669

-6 404
-219 716

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-204 612

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-210 083

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-215 684

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-583

-583

-521

6 714
0

353
0

-8 663
0

5 502

5 686

5 886

1 212

-5 332

-14 549

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

209

Forts.
Ks §
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-19 med tillhörande bilagor
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till KSau

Datum

2017-10-19
Vår handläggare

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

Förslag till kommunplan med budget 2018 och
flerårsplan 2019-2020
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar






VK101S v1.0 060208, tjut förslag
kommunplan budget 2018 (nov)
171012



1) Fastställa den kommunala skattesatsen till oförändrat 22,73 kronor per
skattekrona.
2) I samband med beslut om kommunplan med budget ska årligen
motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
öronmärkas till den demografiska reserven.
3) Ge kommunstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen såsom för egen
skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 121,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive
ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
4) Ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen såsom för egen
skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett
högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
5) Ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen såsom för egen
skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett
högsta lånebelopp om 125,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

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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6) Fastställa borgensavgiften för 2018 för AB Vingåkershem och
Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på utnyttjad
borgen vid föregående års bokslut.
7) Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och
avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
8) I övrigt godkänna kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan
för 2019-2020.

Sammanfattning

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för
2018 och flerårsplan för 2019-2020 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 (kf§71/2017). Därtill ska justering göras utifrån
senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
samt vissa justeringar för den finansiella verksamheten, exempelvis
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig förändring av pensionsskuld.
Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings septemberprognos (cirkulär
17:47). En procent av summan av skatter och statsbidrag ska öronmärkas dels till
årets budgeterade resultat, 5.502 tkr och dels till den demografiska reserven, 5.502
tkr.
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Resursberäkning för 2018
Nettoramar inkl interna poster

Befolkning: 9.175 personer för skatt/statsbidrag

Cirkulär 17:47

Ksau 171031

Statisticon 1704
Befolknin
Tillfälliga Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Volymför g
Politisk Förändr Beräkning
medel
Löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
budget ex befolkn.prognos prio KF jmf
budget
kronor
2017
2017
2,5%
1,5%
2%
2%
1,5%
prognos
§71/2017 KF-juni
2018
%
(Minus=mer)
529 360
-4 034
Budget

KS -direktiv
Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl
Arbetsgivaravgifter och pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Intern intäkt PO-pålägg
Demografisk reserv
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:
Kommunstyrelsen

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Utökning av ram
Överförmyndaren
Lekparker och sporthallar, VKFAB
Ökat PO-pålägg enligt SKL
Återfört tillfälliga medel
Kultur och fritid

Ökat PO-pålägg enligt SKL
Upprustning Slottet
Återfört tillfälliga medel
Samhällsbyggnad

Bygghandläggare
Korriering miljöintäkter
Ökat PO-pålägg enligt SKL
Barn/utbildning

varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år
Ökat PO-pålägg enligt SKL
Socialnämnden

varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
Utökning av ram
Återfört tillfälliga medel
Ökat PO-pålägg enligt SKL

TOTALT
1 % överskott av skatter o
utjämning
Differens

526
18
-106
-1

562
023
670
046
908
0
96 849
-5 266

21 538
120
-6 678

-4 034
1 125

-1 156

0

-3 347 -101 213

-700

16 220
-216

-6

-117

-7 472
-10 353
-11 538

-973
-2 231
317
-250
-36
-174

-1 125

1 125

-400

400

-5 918

0

-14 432

2 625

6
-1 500
3 553
-237
-583

529 360
-97 497

100
143
348
080
914
-1 500
100 402
-5 502
-583
0
541 546

-4 034

400

-212

-90

-5

-4

548
18
-113
-5

-484
305
620

550
18
-112
-3

3 539

241
448
728
747
914
-1 500
102 917
-5 502
0
0
549 043

-2 991

-104 904

-1 388
-1 250
-353

-8 445
-12 583
-11 221
-250
-36
-174
-700
-1 388
-1 250
-353

1 333

2 515
583

0
-8 445
-12 583
-11 221
-250
-36
-174

-700

-14 343

-651
-68
-583

0

-14 993

0

0
-138

0

0

-6

-6 062

-44

0

0

-6 106

0
0

-44
-198 986

-33
-3
-79
-36

0

-2 911

-343

-126

-485

989
325
983
923

-197 603

-33
-3
-79
-36
1 650

-4 382

-609

-33

-21 975
-46 304
-35 364
-1 650

14 925

-319

-10 026

-202 852

989
325
983
923

3,47%
32,91%
3,62%
13,14%

1,95%
1,57%
-3,88%

-428
-725
1 373

1 650

3 175 -8 799 -4 034 -1 258

-171

-931 12 874 15 781

-211 713

-841

-34 933
-4 200
-82 302
-40 805
-841

-2 220 -1 316

-204 612

180
094
899
852
220

-201 296

-21 975
-46 304
-35 364

-1
-1
-2
-4

-841

2 005

-9 805

236
219
580
970
0

428
725
-1 373
-2 000

0
0
0
0

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-1 316

0

-915 -2 304

6 714

5 266

5 502

9 659

1 212

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade
resultat för 2018 uppgår till 6.714 tkr och att det finns 1.212 tkr tillgodo utöver
kommunfullmäktiges fastställda resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag för 2018.
Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för åren 2019-2020.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till 6.714 tkr år 2018, 353 tkr för år 2019
samt till -8.663 tkr för år 2020. Enligt kommunallagens balanskravsregler ska ett
negativt resultat återställas inom tre år.
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FLERÅRSPLAN 2018-2020

Nettoramar inkl interna
Cirkulär 17:47

Befolkningsantagande

Ksau 171031

Förslag
Förslag
Förslag
budget
budget
budget
2018
2019
2020
9175 personer9225 personer 9275 personer

Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Arbetsgivaravgifter och pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Intern intäkt PO-pålägg
Demografisk reserv, 1%
Nybyggnation Slottskolan

550
18
-112
-3

241
448
728
747
914
-1 500
102 917
-5 502

568
13
-117
-5
-2
105
-5
-2

573
180
289
160
950
000
490
686
166

588
7
-122
-7
-2
105
-5
-4

603
910
287
994
986
000
454
886
331

Summa:

549 043

555 893

560 455

Kommunstyrelsen

-104 904

-107 640

-110 574

-8 445
-12 583
-11 221
-250
-36
-174
-1 388
-1 250
-700

-8 732
-12 848
-11 875
-250
-36
0
-1 388
-1 250
-700

-8 894
-13 119
-12 810
-250
-36
0
-1 388
-1 250
-700

-14 993

-15 894

-16 740

-583

-583

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Lekparker och sporthallar, VKFAB
Utökad ram

Kultur och fritid
Upprustning Slottet

-521

-6 106
-211 713

-6 254
-215 669

-6 404
-219 716

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-204 612

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-210 083

-34
-4
-82
-40

933
200
302
805

-215 684

varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
Utökad ram

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

-21
-46
-35
-2

975
304
364
000

TOTALT, interna
budgeterat
Justering
posterresultat

6 714
0

353
0

-8 663
0

5 502

5 686

5 886

1 212

-5 332

-14 549

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år

Socialnämnden

1 % överskott av skatter o

Differens mot kf:s mål på 1%
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Ärendets beredning

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut (kf §71/2017) om nämndernas
ekonomiska ramar för perioden 2018-2020. Nämnderna har därefter arbetat med
nämndplaner och konsekvenser av de ekonomiska ramarna. Ekonomienheten har
reviderat siffrorna utifrån SKLs septemberprognos för skatteintäkter och
statsbidrag. Vidare har poster inom den finansiella verksamheten justerats utifrån
senaste prognos för bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig
förändring av pensionsskuld. Kompensation för den höjda arbetsgivaravgiften har
påförts nämndernas ramar. För övrigt är nämndernas ramar oförändrade.
I oktober genomfördes Dialogdag 3 där ledande politiker och tjänstemän gavs en
uppdaterad bild över det ekonomiska läget. Barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden gavs merparten av tiden för att beskriva sitt ekonomiska läge.
Samtliga nämnder gavs utrymme att beskriva vilka eventuella nytillkomna behov
de har inför höstens beslut om kommunplan med budget för 2018.
Information till de fackliga organisationerna har lämnats. Förslag till kommunplan
med budget för 2018 och flerårsplan 2019-2020 ska behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober, av kommunstyrelsen den 13
november och slutligen fastställas av kommunfullmäktige den 27 november.
Bakgrund

Kommunens reviderade styrmodell tydliggör målstyrningsprocessen samt roller
och ansvar i organisationen. Kommunplan med budget beskriver vad
kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna
för kommunens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska
förutsättningar har beslutats av kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen. Det
gäller kommunövergripande mål, strategisk inriktning, övergripande resultatmål
och ekonomiska ramar till nämnderna. Kommunstyrelsen har beslutat om
planeringsdirektiv för 2018-2020 (ks§42/2017).
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Gjorda justeringar jämfört med fullmäktiges junibeslut
Utgångsläget i resursfördelningsmodellen avseende respektive nämnds
ekonomiska ram för 2017 har justerats med anledning av utfallet i 2017 års
lönerevision. Varje år avsätts 1 procent av lönesumman centralt under finansens
budget Attraktiv arbetsgivare. Medlen används för extra satsningar i samband med
lönerevisionen och har därefter omfördelats från finansen till de nämnder vars
personalgrupper berörs av årets satsning utöver den årliga löneuppräkningen.
För att belysa de justeringar av sifferunderlag som gjorts för 2018 jämfört med det
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar i juni har
nedanstående tabell sammanställts:

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL (september) medför en
försämring med 484 tkr avseende skatteintäkter och en förbättring avseende de
statliga flyktingmedlen (välfärdspengarna) med 305 tkr. Detta innebär
sammantaget att skatteunderlagsprognosen är 179 tkr sämre. Vidare medför den
senaste pensionsskuldsprognosen högre kostnader för pensioner och årlig
förändring av pensionsskuld än vad som tidigare beräknats. Totalt en kostnad på
1.980 tkr. Höjningen av personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) från 38,33
procent till 39,2 procent medför högre kostnader. Övriga poster inom den
finansiella verksamheten inklusive förändringen av PO-pålägget ger ett förbättrat
utfall med totalt 2.498 tkr för finansen. Äskande från överförmyndaren medför en
kostnad på 1.388 tkr, främst beroende på kompensation för intäkter från
Migrationsverket som utgår från och med 2018. Förslaget om att driften av
kommunens lekparker och sporthallar överförs till Vingåkers Kommunfastigheter
AB hanteras som ett eget ärende, men kostnaden beräknas uppgå till 1.250 tkr per
år från och med 2018.
Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade
resultatet för 2018 i förslag till kommunplan med budget, uppgå till 6.714 tkr.
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Investeringar
Enligt det finansiella målet för investeringsverksamheten ska samtliga
investeringar finansieras med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån.
Egna medel motsvaras i detta sammanhang av beräknad avskrivningsvolym för
respektive år. Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att
synnerliga skäl föreligger. Avskrivningsvolymen uppgår till 10.260 tkr för år 2018
samt till 10.760 tkr per år 2019-2020. Hänsyn har tagits till investeringar med
synnerliga skäl. Av tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme åren
2018-2020 (kf §71/2017).

Kommunfullmäktige har i april 2016 (kf §24/2016) beslutat om en investeringsplan utanför dessa ramar för åren 2016-2019, med hänvisning till synnerliga skäl.
Det gäller bland annat Tennisparken, ny återvinningscentral, åtgärder avseende
rasrisk vid Vingåkersån samt sluttäckning deponi. Kommunfullmäktige har under
2017 beslutat om ytterligare investeringar som synnerliga skäl avseende nytt
ekonomisystem (kf§18/2017), Slottsskoleprojektet (kf§69/2017) och Säfstaholms
slott (kf§70/2017). Totalt uppgår beslutade investeringar med synnerliga skäl till
67,0 mkr. Upplåningsbehov föreligger för närvarande inte under planperioden då
kommunens likviditet är god. Eventuell revidering av investeringsplanen hanteras
som ett separat ärende.
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Förvaltningens ståndpunkt

Utrymme för nya satsningar
Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. Utifrån prognoserna i
delårsrapporten för 2017 kommer nämnderna ha utomordentligt svårt att hålla
sina verksamheter inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat för
innevarande år. Det kommer att ge stora ekonomiska utmaningar för 2018.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka vikten av stor
återhållsamhet med förslag på nya satsningar och att de ekonomiska konsekvenser
nya satsningar får inom andra områden övervägs noga före beslut, så att
nämnderna ges rimliga förutsättningar att hålla verksamheten inom den ram som
tilldelas.
Borgen till de kommunala bolagen
Kommunen lämnar kommunal borgen till de kommunala bolagen AB
Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers Vatten och
Avfall AB. Inför varje budgetår inhämtas uppgifter om behov av kommunal
borgen för kommande år. Bolagens investeringsplaner innebär delvis att ökad
upplåning kan bli aktuell. Från bolagen har nedanstående begäran om kommunal
borgen för 2017 inkommit:
o AB Vingåkershem, 121,4 mkr
o Vingåkers Kommunfastigheter AB, 579,5 mkr
o Vingåker Vatten och Avfall AB, 125,0 mkr
AB Vingåkershem begär oförändrad borgensram på 121,4 mkr till 2018.
Vingåkers Kommunfastigheter AB har i samband med investeringar i Slottskolan,
Säfstaholms slott och nya förskoleavdelningar under hösten 2017 fått utökad
borgensram till 579,5 mkr. Summan kvarstår för 2018.
Vingåker Vatten och Avfall AB har inkommit med begäran om utökad
borgensram med 1,6 mkr till 125,0 mkr, med anledning av ökat upplåningsbehov i
samband med bland annat investeringarna vid Lyttersta vatten- och reningsverk,
byte av ledningsnät samt vid byggnation av ny återvinningscentral vid Vik.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att begärda borgensramar för 2018
beviljas.
Från AB Vingåkershem och Vingåker Vatten och Avfall AB tar kommunen ut en
årlig borgensavgift om 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års
bokslut. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som gäller
från och med 2011 ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift för att
kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för det kommunala
bostadsbolaget i de fall kommunen går i borgen. Kort sagt, vilken skillnad gör det
på marginalen för bolaget att låna med eller utan kommunal borgen. På senare tid
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har frågan väckts om vad som är en marknadsmässig borgensavgift och när
avstämning med grannliggande kommuner görs konstateras att Vingåker har en
låg avgift. I nuläget är ränteläget och marginalerna på marknaden lågt. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför en oförändrad borgensavgift till 2018.
Konsekvenser

De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige antog i juni för åren 2018-2020
innebär med senaste skatteunderlagsprognos (oktober) samt med uppräkning av
finansens kostnader att kommunens budgeterade resultat uppgår till 6.714 tkr år
2018, 353 tkr år 2019 och -8.663 tkr år 2020. Resultaten innebär att
kommunfullmäktiges resultatmål uppnås 2018 (1,22%) men inte för år 2019
(0,06%) och år 2020 (-1,47%).
Fastställda ekonomiska ramar medför svårigheter för framförallt barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden att få ihop sina budgetar till 2018.
Bilagor
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1 Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar
Kompletteras senare.
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2 Kommunchefen om framtiden
Vingåker växer. Invånarantalet ökar, det startade under 2016 fler nya företag än någonsin tidigare,
huspriserna steg näst mest i hela landet och det är stor efterfrågan på tomter. Vi har flera stora
projekt på gång i den fysiska miljön; ny skola för årskurserna 7-9, ny förskola, Tennisparken görs
om och slottet renoveras för att bredda möjligheterna att bedriva olika verksamheter. Dessutom
har kommunen de senaste åren haft en stark ekonomi.
Den här utvecklingen är glädjande på flera sätt och ger en bra grund för de kommande åren, trots
att de innehåller ett antal utmaningar. Det ekonomiska läget blir tuffare samtidigt som efterfrågan
på kommunens olika tjänster ökar. Det skapar en slags växtvärk. Vi behöver hålla högt tempo i
att svara upp mot den ökade efterfrågan så att det finns plats i skola, förskola med mera för
nyinflyttade och så att även annan service möter de nya kraven. Och parallellt med detta behöver
vi ha god budgetdisciplin och se till att vi inte lägger kostnader på kommande generationer.
Vi kommer också att behöva fortsätta satsa på kompetensförsörjning. Vår verksamhet är våra
medarbetare.
Det är utmaningar som kommer att pröva oss i våra förmågor, men det är betydligt roligare
utmaningar än om de berodde på att efterfrågan minskade på grund av utflyttning. Jag ser
framtiden an med tillförsikt.

Ralf Hedin
Kommunchef
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3 Inledning
Kommunplan med budget för 201 8 och flerårsplan 2019-2020 är ett dokument som visar den
politiska viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt över hur skatteintäkter ska
fördelas mellan dessa, hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar som
prioriteras under de nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en prognos över
kommande kostnader och intäkter. Budgetprognoserna är, likt flera tidigare år, osäkra beroende
först och främst på fortsatt oro i världsekonomin vilket snabbt kan påverka de ekonomiska
förutsättningarna för Vingåkers kommun. Kommunplanen baseras alltid på den senast tillgängliga
informationen.

4 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 sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden
beskriver de olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och
ekonomi.
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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.
Sammanträdestider under året planeras med detta som underlag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt
genom att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och
ekonomi i Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker genom
delårsrapporter (tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver detta har
kommunfullmäktige sedan tidigare antagit vision 2020 samt värdegrund för Vingåkers kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och kommunstyrelsen
årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och ekonomi i sina
nämndplaner. Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Till
nämndplanen ska finnas en detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker
genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som anges i
nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver vidtas för att
nå de mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för arbetet och hur
arbetet ska ske. Uppföljning sker löpande varje månad.
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5 Vision för Vingåkers kommun 2020
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.

184

6 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

7 Strategisk inriktning
Den strategiska inriktningen är den politiska majoritetetens plattform för perioden 2016-2019 och
denna 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. Nedan anges de politiska prioriteringar som gäller för
perioden 2016-2019 utifrån respektive perspektiv.
Medborgare
Vi ska verka för














att inrätta ett kommunalt integrationsråd med aktörer från kommunen,
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och migrationsverket vars huvudsyfte är att skapa
"en väg in"
att öka personaltätheten i skolan, förskolan och fritidshemmen
att minska gruppstorlekarna för de mindre barnen
att öka antalet specialpedagoger/-lärare
att öka andelen ekologiska och närproducerade produkter i skolmaten
att minska lärarnas administrativa uppgifter
att utveckla Viadidakt-verksamheten i Vingåker
att öka bemanningen inom äldreomsorgen
att ha mer aktiviteter på särskilt boende utifrån de boendes förmåga och intresse.
att öka resurserna till olika föreningar och folkbildning
att utveckla verksamheten vid Säfstaholms slott
att utveckla kulturskolan
att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan
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Hållbarhet
Vi ska verka för






att framhäva Vingåker som ett turistmål
en utbyggnad av bredband i hela kommunen
ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen
att implementera InnoV-projektets processmodell för att skapa servicepunkter i alla våra
ytterområden
att utöka kommunikationerna med buss och tåg

Medarbetare
Vi ska verka för



att heltid ska vara normen inom Vingåkers kommuns verksamheter och deltid ska vara en
möjlighet.
att avskaffa de delade turerna.

Ekonomi
Vi ska verka för




att endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, d v s där det är rimligt att
kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer
att kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte orsakas onödiga
kostnader
att kommunen årligen ska ha ett positivt resultat
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8 Kommunens mål
MEDBORGARE
Övergripande mål 1:

Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna
respektfullt
Resultatmål

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

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

Hur stor andel av
medborgarna som
skickar in en enkel fråga
via e-post får svar inom
två arbetsdagar

95%

100%

KS

Hur stor andel av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
får ett direkt svar på en
enkel fråga.

100%

KS

Hur stor andel av
medborgarna uppfattar
att de får ett gott
bemötande när de via
telefon ställt en enkel
fråga till kommunen.

100%

KS

100%

KS

Informationen och
-servicen på kommunens
hemsida ska förbättras.

90 %

Övergripande mål 2:

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

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

100 %

100%

BoU

Andelen studerande som -klarar målen i gymnasial
vuxenutbildning ska öka.

100%

KS / Viadidakt

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

100%

KS / Viadidakt

Andelen invånare med
-eftergymnasial utbildning
ska öka.

Över medelvärdet för
länet

KS / Viadidakt

Försörjningsmåttet ska
minska för personer i
arbetsför ålder.

Under medelvärdet för
länet

KS

Andelen elever med
gymnasiebehörighet ska
öka.

Indikatorer
--

--
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Resultatmål

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

Sjukpenningtalet bland
-kommunens invånare ska
minska.

7,5%

7%

KS

Andelen befolkning som
får försörjningsstöd ska
minska.

5%

4%

Den öppna
arbetslösheten ska
minska.

Soc

Under medelvärdet för
riket

KS / Viadidakt

Ungdomsarbetslösheten
ska minska.

Under medelvärdet för
riket

KS / Viadidakt

Den öppna arbetslösheten
för utrikesfödda ska
minska.

Under medelvärdet för
riket

KS / Viadidakt

Övergripande mål 3:

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

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

Antalet barn i
föreningslivet ska öka.

Antalet aktiviteter i
föreningslivet ska öka för
åldern 5-20 år.

3 600st
(från 2985 personer
2014)

Ökning med 10%

KoF

Antal medlemmar i
ungdomsorganisationer
ska öka.

1 575st
(från 1437 personer
2014)

Ökning med 10%

KoF
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HÅLLBARHET
Övergripande mål 4:

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Resultatmål

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

Andelen av kommunens
fordon som är
miljögodkända ska öka.

--

85%

100%

KS

Hanteringen och
återvinningen av
hushållsavfall ska öka.

--

80%
(mått från KKiK)

Över medelvärde

KS / VVAAB

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

--

35%

40%
(Uppfyllelsetid 2016 och
månatlig uppföljning)

KS

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

8%

10%
(Uppfyllelsetid 2016 och
månatlig uppföljning)

KS

Kommuninvånarnas
tillgång till bredband
(fiber) ska öka.

90%

100%
(Uppfyllelsetid 2020)

KS

--

Övergripande mål 5:

Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra
kommunikationer.
Resultatmål

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

Besöksnäringen ska
fördubblas på 10 år.

Antalet svenska
besökare, främst från
Stockholm och
Mälardalen ska öka året
runt.

274 776 st

366 372 st
(Uppfyllelsetid 2023)

KS / KoF

Antalet utländska
besökare ska öka året
runt.

28 270 st

37 694
(Uppfyllelsetid 2023)

KS / KoF

3,15%

3,3%

KS

3,7%

4,0%

KS

67

KS

Nystartade företag per
1000 invånare ska öka.

--

Vingåker kommuns index -i Sveriges Näringslivs
ranking ska öka.
Kommunikationen
mellan företag och
kommunen som
myndighet ska
underlättas.

--
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MEDARBETARE
Övergripande mål 6:

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

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig

Vingåkers kommun ska
öka betyget som en
attraktiv arbetsgivare.

--

84

Över medel

KS

Sjukfrånvaron ska
minska.

--

7%

6%

KS

Möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad ska
öka.

--

93%

100%

KS

Antalet årsarbeten som
-utförs av timavlönade ska
minska.

90 st

65 st

KS

Antalet delade turer ska
minska.

26st/vecka

23st/vecka

KS

100

Ökat JÄMIX-index

KS

--

Mångfalden bland
-kommunens medarbetare
ska öka.

EKONOMI
Övergripande mål 7:

Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
Resultatmål

Indikatorer

Målnivå 2018

Målnivå 2019

Ansvarig
KS

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

--

1%

Minst 1%
Motsvarar minst 5,5
mkr 2018.

Investeringar ska till
100% finansieras med
egna medel.

--

100%

100%
KS
Undantag vid
synnerliga skäl som KF
beslutar om
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9 Omvärldsanalys
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i Ekonomirapporten i oktober 2017 att den
kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är betydligt snabbare än den för antalet
personer i yrkesverksam ålder. Detta medför ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i
kommuner och landsting, och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Behovet av
verksamhet tilltar mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och
därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och
kostnader i kommunerna på 39 miljarder år 2021. De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför är enligt SKL större än dem vi sett under den senaste 50-årsperioden.
Kommunerna behöver intensifiera sitt arbete med att förändra och utveckla verksamheten och i
ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt.
Det kommer att krävas omfattande effektiviseringar för att klara såväl ekonomin som kvaliteten i
verksamheten. Staten måste bidra till att underlätta effektiviseringar i sektorn. Statens stöd måste
bygga på att välfärden behöver utföras på ett nytt sätt, det finns vare sig tid eller råd att fastna i
gamla sätt att tänka eller arbeta. Det går exempelvis inte att stimulera ökad personaltäthet eller
traditionella arbetsmetoder. Det krävs ett nytänkande om hur verksamheten kan utvecklas och
utformas. Användandet av ny teknik kan öka kvaliteten och minska behovet av att öka
personalen i takt med det demografiska trycket. Det sektorn behöver är mer av generella och
värdesäkrade statsbidrag, och mindre av riktade, detaljstyrande bidrag.
Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. SKLs bedömning är att
konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Därefter återgår ekonomin till ett konjunkturellt
normalläge och tillväxttalen förväntas bli betydligt lägre efter 2018. Detta innebär att
sysselsättnings-utvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av
perioden. De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller
resten av Norden. Däremot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras
anhöriga. Denna grupp har hittills haft en lång väg till arbete. Trots ett allt större fokus på
förbättrad integration räknar SKL med att den förändrade sammansättningen på
arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsgraden minskar något framöver.
Trots en fortsatt stark konjunktur beräknas resultaten försämras i både kommuner och landsting i
år. Höga löneökningar för grupper som ligger strax under eller över taket för intjänande av
förmånspension driver på kostnadsutvecklingen. Investeringsbehoven medför ökade kostnader
för avskrivningar och räntor, vilket påverkar resultaten. Den höga sjukfrånvaron i kommuner,
landsting och regioner innebär stora kostnader, och är ett problem för kompetensförsörjningen.
Det råder fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft och därmed beräknas arbetslösheten sjunka till
cirka 6,5 procent. Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för
arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn
där det även är ett strukturellt problem. Bristen på arbetskraft beror bland annat på att antalet
personer med rätt utbildning är för lågt, oavsett konjunkturläge. Den tilltagande bristen på
arbetskraft kommer att medföra högre löneökningar. SKL räknar med att löneökningarna
successivt tilltar och beräknas 2019 nå de 3,4 procent som de bedömer är förenligt med
Riksbankens inflationsmål.
Tillsammans hade kommunerna ett starkt resultat för 2016, motsvarande 4,1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat med
i genomsnitt 2,9 procent under de senaste tio åren, vilket innebär att kommunerna med god
marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning.
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Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling
innebär att det krävs åtgärder för att klara ett resultat på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag framöver.
En rejäl ökning av de generella statsbidragen gjordes 2017 genom de tio så kallade
välfärdsmiljarderna, varav en del övergångsvis riktas särskilt till kostnader för flyktingar. I
budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen en ökning av de generella bidragen från 2019
med 5 miljarder och med 10 miljarder från 2020. I budgetpropositionen för 2018 sägs bland
annat att regeringen har inlett ett arbete för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig
användning av de riktade statsbidragen. Under 2017 finns 130 riktade statsbidrag till kommuner
och landsting och i budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen ytterligare mer än ett
trettiotal riktade bidrag till kommuner och landsting. Vissa är förlängningar eller förstärkningar av
tidigare satsningar medan ett femtontal är helt nya bidrag. Enligt SKL behövs tillskotten, men
utformningen av dem är bekymmersam i en tid när behovet av helhetstänkande, utveckling och
effektivisering av den kommunala verksamheten är mer angeläget än någonsin tidigare.

Kommunen
Vingåkers kommun står inför samma demografiska utmaningar som beskrivs ovan för riket.
Kommunens befolkningsantal förväntas fortsätta att öka, vilket medför ett ökat tryck på de
verksamheter som berörs. Framförallt gäller det förskola, grundskola och äldreomsorg.
Kostnaderna förväntas öka i snabbare takt kommande år än vad som historiskt skett.
Under 2016 gjorde kommunen med hjälp av PwC en långsiktig finansiell analys, vilken bekräftar
de utmaningar som de flesta kommuner ställs inför kommande år. En ökande befolkning med
fler barn, ungdomar och äldre ställer krav på utökad verksamhet inom vård, omsorg och skola.
Analysen visar att kommunens kostnader kommer att öka snabbare än intäkterna, på samma sätt
som SKL beskriver för kommunsektorn som helhet. Diagrammet på nästa sida visar det
effektiviseringsbehov som PwC beskriver att kommunen behöver hantera kommande år. Gapet
mellan nettokostnader och intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning motsvarar en årlig
effektivisering om 0,91 procent alternativt 5,37 kronor i skattehöjning.
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De rekommendationer och slutsatser som PwC lämnar i rapporten är:
- Befolkningsprognosen bör bevakas
- Säkerställ att kommunens resursfördelningsmodell tar hänsyn till befolkningsförändringar
- Kommunen behöver hantera en utbyggnad av den kommunala servicen
- Kommunen behöver även framåt upprätthålla en god resultatnivå
- Pensionskostnaderna ökar
- Investeringar i verksamheterna kommer att krävas vilka till stor del kan finansieras med egna
medel
- Finansiella mål behöver finnas för koncernen då många investeringar sker i bolagens regi
- Koncernens soliditet behöver bevakas
- Se över ägardirektiven för bolagen avseende mål och styrning
- Jämför verksamhet och ekonomi med andra kommuner mer systematiskt.
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Givet kommunens befolkningsprognos (Statisticon, april-17) och de antaganden som gjorts
avseende servicenivåer med mera uppgår det totala kostnadstrycket till 12 procent under hela
perioden fram till år 2030. Ökningstakten varierar mellan år och mellan olika verksamheter. Den
största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen som förväntas öka med 52 procent till 2030.
Övriga verksamheter ökar 1-2 procent förutom förskolan som förväntas öka med 7 procent. Se
diagrammet nedan avseende kostnadstryck till år 2030. (Källa: PwC, Långsiktig finansiell analys,
Vingåkers kommun)
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10 Planeringsförutsättningar
Befolkning
Kommunens befolkning ökar. Enligt den senaste befolkningsprognosen för Vingåkers kommun
för åren 2017-2031 förväntas en positiv befolkningsutveckling. Totalt under kommande
femtonårsperiod beräknas folkmängden enligt prognosen att öka med 791 personer från 9.099
personer den sista december 2016 till 9.890 personer i slutet av år 2031. Detta motsvarar en
genomsnittlig befolkningsökning på 52-53 personer per år. Detta är en dubblering av
ökningstakten jämfört med tidigare prognoser och den styrks av de senaste årens
befolkningsökning. (Källa: Statisticon/ SCB, Befolkningsprognos Vingåkers kommun 20172031).
Under 2016 ökade folkmängden med hela 146 personer och sedan slutet av 2012 har
folkmängden ökat med drygt 380 personer. Den 31 augusti 2017 uppgick kommunens folkmängd
till 9.197 personer (avser antalet folkbokförda personer), en ökning sedan årsskiftet med 98
personer.
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Av tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden och
förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2017 och framåt är prognostiserade värden.
1980

1990

2000

2016

2017

2031

Födda

116

164

80

84

88

92

Döda

133

136

100

117

104

122

Födelseöverskott

-17

28

-20

-33

-15

-30

Inflyttade

585

560

422

822

802

802

Utflyttade

534

474

551

651

696

736

Flyttnetto

51

86

-129

171

106

66

Folkökning

34

114

-149

138

90

36

9 750

9 937

9 186

9 099

9 189

9 890

Folkmängd

Kommunens folkmängd förväntas således vid utgången av år 2031 uppgå till 9.890 personer och
befolkningsökningen hänger främst samman med att kommunen har ett positivt flyttnetto. Fler
personer flyttar in till kommunen än ut ur kommunen. En bidragande orsak till detta är
invandringen. Beräkningarna bygger på att Vingåkers kommuns mottagande av asylsökande ligger
i nivå med trenden i Vingåker de senaste åren samt på ett ökat bostadsbyggande i kommunen.
Befolkningsprognos - åldersgrupper för resursfördelning
Kommunens nuvarande resursfördelningsmodell för tilldelning av ekonomiska ramar kopplas till
befolkningsprognosen i sju olika åldersgrupper. Förändringen av folkmängden i respektive
åldersgrupp medför en procentuell upp- eller nedräkning av den ekonomiska ramen för
motsvarande verksamhet. Av tabellen nedan framgår befolkningsförändringen för respektive
åldersgrupp för åren 2017-2019 utifrån senaste befolkningsprognos (Statisticon april-17).
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Utgångspunkt är befolkningsuppgifterna för 2017 som avser den budget som
kommunfullmäktige antog i november 2016 för 2017 (den vänstra kolumnen i tabellen).

2017

2018

Förändr

%
Förändr

2019

Förändr

%
Förändr

2020

Förändr

%
Förändr

Förskola
0-5 år

576

596

20

3,47%

603

7

1,17%

595

-8

-1,38%

Förskole
klass, 6åringar

79

105

26

32,91%

96

-9

-8,43%

113

17

17,34%

Grundskola,
7-15 år

938

972

34

3,62%

977

5

0,49%

969

-8

-0,81%

Gymnasium,
16-18 år

312

353

41

13,14%

368

15

4,20%

376

8

2,26%

65-79 år

1 848

1884

36

1,95%

1 892

8

0,42%

1 904

12

0,63%

80-89 år

447

454

7

1,57%

470

16

3,46%

482

12

2,62%

90+

103

99

-4

-3,88%

101

2

1,91%

104

3

3,46%

Av diagrammet nedan framgår hur befolkningsprognosen ser ut för de olika åldersgrupperna i
tabellen ovan. Den kraftigaste ökningen finns för åldersgruppen 80-89-åringar. (Källa:
Statisticon/SCB, Befolkningsprognos 2017-2031, Vingåkers kommun.)
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Kompetensförsörjning
Inom en tioårsperiod är rekryteringsbehovet stort inom Vingåkers kommun. Av totalt cirka 700
tillsvidareanställda är det cirka 200 medarbetare inom en tioårsperiod som uppnår pensionsålder.
Det utgör ungefär 30 procent av det totala arbetskraftsutbudet inom Vingåkers kommun. Utöver
detta så tillkommer en ökande övrig rörlighet som nu är större än pensionerna. Inom 10 år
uppskattas kommunen ha bytt ut lika många medarbetare som kommunen idag har anställda.
Kommunen bör arbeta strategiskt och långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare, det handlar
bland annat om att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, erbjuda attraktiva
anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och ledarskap.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktige har i juni 2017 (§71/2017) fastställt de ekonomiska ramarna till
kommunstyrelsen och nämnderna. Förslaget till ekonomiska budgetramar för 2018-2020 utgår
från den fastställda budgeten för 2017 som kommunfullmäktige beslutade om i november 2016
(kf§113/2016) samt kommunstyrelsens planeringsdirektiv (ks§42/2017):











Utgångspunkt för nämndernas prioriteringar ska vara fullmäktiges beslutade strategiska
inriktning, övergripande mål och resultatmål, de i kommunplanen beslutade fem
prioriterade områdena (kompetensförsörjning, grundskola, drift, koncernen och
integration) samt digitalisering. Därutöver sådant som följer av lag.
För socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska en befolkningsprognos för
Vingåker vara en central del av underlaget för behovsbedömningen.
För befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska
följande antagande användas:
o 2018: 9.125 personer
o 2019: 9.150 personer
o 2020: 9.175 personer
Uppräkning av personalkostnader görs med 2,5 procent årligen (för perioden aprildecember) och läggs ut i nämndernas ramar.
Motsvarande 1,5 procent årlig uppräkning av personalkostnaderna (för perioden aprildecember) läggs centralt under finansen till satsningar för att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Indexuppräkning av hyreskostnader med 2 procent per år.
Indexuppräkning av kostnader för lokalvård med 2 procent per år.
Prisuppräkning för köp av verksamhet (kontogrupp 463-465 i kommunens kontoplan)
med 1,5 procent per år med undantag för kostnader för lokalvård samt nedanstående
kostnader som kompenseras enligt faktisk uppskattad kostnad;
o Kollektivtrafik
o Gymnasieskolan
o Kommunbidrag till Viadidakt
o Kommunbidrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Skatter och statsbidrag
För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag används
senast erhållna prognos (cirkulär 17:47) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Prognos
för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat invånarantal den 1 november året före
utbetalningsåret med en årlig ökningstakt som följer befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige
beslutade i juni 2017 att skriva upp befolkningsunderlaget med 50 personer per år jämfört med
planeringsdirektiven från kommunstyrelsen. Följande befolkningsantal ligger till grund för
beräkningarna:
2018: 9.175 personer (1 november 2017)
2019: 9.225 personer (1 november 2018)
2020: 9.275 personer (1 november 2019)
Den faktiska folkmängden per den 31 augusti uppgår till 9.197 personer.
Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag (SKL,
cirkulär 17:47):
Skatte- och statsbidragsintäkter, cirkulär 17:47
Befolkningsantagande, antal personer

År 2018

År 2019

År 2020

9 175

9 225

9 275

Skatteintäkter, tkr

384 196

397 800

412 916

Generella statsbidrag och utjämning, tkr

166 045

170 773

175 687

Summa, tkr

550 241

568 573

588 603

18 448

13 180

7 910

568 689

581 753

596 513

Flyktingmedel, tkr (välfärdspengarna)
Totalt, tkr

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,73 kronor per skattekrona i kommunalt skatteuttag under
2018. En skattekrona är en räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för
kommunalskatt och motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.
Arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar
Kommunens budgeterade kostnader för arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar
räknas fram utifrån nämndernas sammanlagda lönesummor. Kommunen följer SKLs
rekommendation avseende personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) och för 2018 uppgår det
preliminärt till 39,20 procent, vilket är en ökning jämfört med år 2017 då PO-pålägget uppgår till
38,33 procent. Ökningen hänger samman med den del som avser pensionskostnader. De
lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent på lönesumman och premien för
avtalsförsäkringarna är preliminärt 0,08 procent. Utöver lag- och avtalsbundna avgifter ingår
också en del som ska täcka vissa pensionskostnader, preliminärt 7,70 procent. Kompensation för
det höjda PO-pålägget har skett i nämndernas ekonomiska ramar.
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Avskrivningar
Avskrivningskostnader beräknas utifrån kommunens befintliga tillgångars anskaffningsvärden
med avdrag för anskaffningsvärdet på de tillgångar som är helt avskrivna och med tillägg för
tillkommande projekt enligt investeringsplan. Avskrivningsvolymen ett enskilt år motsvarar det
värde som kan återinvesteras utan att nyupplåning behöver ske. Beräknad avskrivningsvolym
uppgår till 10.260 tkr för år 2018. Denna summa har justerats upp jämfört med 2017 då den
uppgår till 8.650 tkr, med avseende på de avskrivningar som investeringar med synnerliga skäl
medför.

11 Prioriterade områden
Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens strategiska
inriktning för mandatperioden där det till de av kommunfullmäktige fastställda övergripande
målen finns beskrivet vad majoriteten vill verka för och som ska genomföras under
mandatperioden. Inför arbetet med kommunplan med budget 2018 har ingen revidering eller
justering av målen gjorts. Vidare har fem prioriterade områden fastställts och som är vägledande
för prioriteringar i budgetarbetet. Dessa områden är; kompetensförsörjning, integration,
grundskola, drift och koncernen. Till detta har även lagts digitalisering.
Nya ekonomiska prioriteringar 2018
Utöver de förändringar som kommunens resursfördelningsmodell och de uppräkningar som
gjorts i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv medför, har kommunfullmäktige i juni
beslutat om nedan prioritering (kf§71/2017):









Befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara
9.175 personer år 2018, 9.225 personer år 2019 och 9.275 personer år 2020
Satsning som attraktiv arbetsgivare ska motsvara 1 procent av personalkostnaderna istället
för 1,5 procent.
Uppräkning till barn- och utbildningsnämnden utifrån demografi ska vara 80 procent
istället för resursfördelningsmodellens kompensation på 100%
Socialnämnden behåller de 220 tkr som de enligt resursfördelningsmodellen ska lämna
tillbaka år 2017 samt erhåller en utökad ram med 2.000 tkr.
Kommunstyrelsen erhåller 700 tkr i utökad ram.
Kapitalkostnader på 125 tkr för investeringar i slottet kompenseras genom utökad ram
(finansen t v)
År 2019 och 2020 ska ingen upp-/nedräkning kopplat till demografi göras, tillförs istället
resultatet.
Kultur- och fritidsnämnden erhåller som engångssumma 200 tkr under 2018 för
sommarlovsaktiviteter, medlen tas ur tidigare öronmärkta medel.
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12 Kommunens ekonomi
Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge i samband med delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2017 prognostiseras totalt ett positivt resultat på 2,3 mkr för kommunen som
helhet vid årets slut. Detta är en markant försämring jämfört med den prognos som lämnades i
samband med uppföljning för perioden januari-april då prognosen för årets resultat uppgick till
17,5 mkr. Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag kommer inte att uppnås. Prognosen för årets resultat motsvarar endast 0,42 procent.
Försämringen sedan i våras har flera förklaringar. Både barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden prognostiserar i nuläget sämre förväntat utfall vid årets slut. Vidare har prognosen
för den finansiella verksamheten markant justerats ned på grund av ökade kostnader för
pensioner, kostnader som ska finansieras ur öronmärkta medel samt nyttjande av den
demografiska reserven. Kommunstyrelsen beslutade innan sommaren att tilldela barn- och
utbildningsnämnden 5,0 mkr under 2017 ur den demografiska reserven för att täcka delar av de
kostnadsökningar nämnden begärt kompensation för (ks§100/2017).
Kommunen har de senaste åren haft en stabil ekonomi med flera års positiva ekonomiska
resultat, väl i nivå med kommunfullmäktiges resultatmål. Den kommande treårsperioden ser det
dock lite tuffare ut då kostnaderna förväntas öka i snabbare takt än tidigare. Den
resursfördelningsmodell som kommunen tillämpar tar i nuläget inte hänsyn till att det finns ett
”tak” för hur mycket kostnadsökningar som kan hanteras inom befintligt utrymme. Kommunen
har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket modellen måste ta hänsyn till. Inför
beslut om ekonomiska ramar för 2019 kommer förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell
att föreslås. En arbetsgrupp bestående av kommunens budgetekonom samt delar av
kommunledningsgruppen arbetar med frågan.
Årets resultat
Av tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2018-2020 med de
förutsättningar som ges ovan.
Resultatet som % av skatter och
statsbidrag

Budgeterat resultat, tkr
2018

6 714

1,22%

2019

353

0,06%

2020

-8 663

-1,47%

I nuläget medför de prioriteringar och beslut om ekonomiska ramar som kommunfullmäktige
beslutade om i juni att kommunfullmäktiges resultatmål på minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag uppnås 2018, men inte övriga år. För år 2020 innebär förslaget att ett
negativt resultat budgeteras år 2020.
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Investeringar
Enligt det finansiella målet för investeringsverksamheten ska samtliga investeringar finansieras
med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån. Egna medel motsvaras i detta
sammanhang av beräknad avskrivningsvolym för respektive år. Undantag får göras då
kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger, vilket innebär att dessa
investeringar sker utanför investeringsramen och med upplåningsbehov. Under 2018 uppgår
investeringsutrymmet till 10.260 tkr och för 2019-2020 till 10.760 tkr per år. Av tabellen framgår
hur investeringsutrymmet fördelar sig per nämnd:
Tkr

Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

7 035

7 035

7 035

7 035

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

8 650

8 650

8 650

8 650

Investeringsutrymme, tkr

8 650

10 260

10 760

10 760

0

1 610

2 110

2 110

Tillgängligt investeringsutrymme, tkr

Därutöver har kommunfullmäktige i april 2016 (kf §24/2016) beslutat om att vid behov
finansiera investeringar för ytterligare 50,5 mkr genom upptagande av nya lån under perioden
2016-2019. Investeringarna avser bland annat anläggande av Tennisparken, ny återvinningscentral
och åtgärder för att förhindra rasrisken vid Vingåkersån. Under 2017 har fler liknande beslut
fattats avseende investeringar som synnerliga skäl avseende nytt ekonomisystem (kf§18/2017),
Slottsskoleprojektet (kf§69/2017) och Säfstaholms slott (kf§70/2017). Hänsyn till ökade
kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i förslag till budgetramar varför det årliga
investeringsutrymmet i tabellen ovan ökar. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det
inte räknas med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.
Demografisk reserv
I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. Därför har kommunfullmäktige
beslutat att minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag årligen i samband med
fastställande av kommunplan med budget ska öronmärkas till den demografiska reserven. Den är
tänkt att nyttjas till kostnadsökningar under innevarande år som inte kunnat förutses då
kommunplanen antogs i november och som är kopplade till befolkningsförändringar. Den
demografiska reserven uppgår under planperioden till 5,5 mkr år 2018, 5,7 mkr år 2019 och
5,9 mkr år 2020.
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13 Ekonomiska tabeller
Kompletteras efter fullmäktige.
Resultatbudget, Balansbudget och Finansbudget
Investeringsplan
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14 Nämnderna
14.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommunstyrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den har till uppgift att driva de strategiska
utvecklings- och framtidsfrågorna för Vingåkers kommun. Med begreppet strategisk menas här
att ha en helhetssyn och ett långsiktigt tänkande. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag
omfattas av såväl ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen i sin ledningsfunktion leda,
samordna, utveckla och styra övergripande kommunala frågor. I uppdraget ligger också att med
uppmärksamhet följa den kommunala verksamheten och tillse att rapportering sker från samtliga
nämnder till kommunfullmäktige gällande verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:













Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
Kommunal demokrati
Utvecklings- och näringslivsfrågor
Marknadsföring/information
Strategisk turism- och besöksnäring
Ekonomi och budgetprocess
Personal, utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
Administrativ verksamhet, folkhälsa, energiplanering och energihushållning
IT-verksamhet, kris, beredskap säkerhetsarbete
Samhällsbyggnadsområdet: teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och
bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband samt
säkerhetsfrågor
Upplevelseområdet: marknadsföring och information, turism och besöksnäring
Integration

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott i kommunstyrelsen,
arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).
Kommunledningsförvaltningens uppdrag
Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen som också är stöd åt övriga
nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens
för ledningsstöd inom ekonomi, personal, kommunikation, administration, lön, nämndservice, IT
samt samhällsbyggnad med viss teknisk service. Förvaltningen ska också initiera frågor som är av
betydelse för kommunens utveckling, marknadsföring, turism/besöksnäring och näringsliv.
Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchef som till sin hjälp har två områdeschefer och
tre enhetschefer. Områdena upplevelse och samhällsbyggnad samt enheterna ekonomi, personal
och kommunikation. Till förvaltningsledningens stöd finns en kommunjurist och en
näringslivsansvarig.
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Kommunstyrelsen har genom områdena samhällsbyggnad och upplevelse ansvaret för
näringslivspolitik, besöksnäring, marknadsföring, positiv ortsutveckling i form av en utvecklad
infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, översiktliga planeringar, långsiktig hållbar
utveckling, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv
arbetsmarknadsutveckling.
Överförmyndaren
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över
förordnade gode män och förvaltare i deras uppdrag samt vid behov bedriva tillsyn över
omyndigas tillgångar. Överförmyndaren rekryterar och utbildare gode män och förvaltare samt
ger råd till dessa. Överförmyndaren utser även god man till ensamkommande barn.
Överförmyndaren är vald av kommunfullmäktige, men står under tillsyn av länsstyrelsen.
Verksamhetsfakta
För kommunstyrelsen finns inga verksamhetstal som är styrande för budgeten.
Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden
Förändringar under 2017
Under 2017 har organisationen för överförmyndaren förändrats. Tidigare hade kommunen en
tjänsteman som överförmyndare och därutöver en handläggare. Sedan 1 oktober 2017 är
överförmyndare och dennes biträdande politiker och till sitt stöd har de två handläggare som är
placerade på kommunledningsförvaltningen.
Därutöver har funktionen ställföreträdande kommunchef inrättats och är ett uppdrag för
personalchefen.
Prioriteringar
Nedan anges de fem viktigaste prioriteringarna som kommunstyrelsen gör inom
kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde, främst i relation till den strategiska
inriktningen och de kommunövergripande målen för 2018.
Kompetens
En stor utmaning är att säkerställa god kompetensförsörjning. Vi står inför en generationsväxling
där många medarbetare går i pension. Dessutom är rörligheten inom vissa yrkesgrupper hög. De
yrkesgrupper Vingåkers kommun behöver behålla och rekrytera är förskollärare, lärare inom
grundskola, socialsekreterare och vård-och omsorgspersonal. För att klara kompetensförsörjningen måste Vingåkers kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en
god och utvecklande arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har avsatt 2 mnkr i ett särskilt projekt för
detta ändamål. Ett tydligt chefsprogram arbetas också fram under 2017-2018.
Integration
Nära kopplat till kompetensförsörjning ligger frågor om integration. Vingåkers kommun har lång
erfarenhet av att ta emot nyanlända och den förmågan kommer att vara viktig de närmaste åren.
Det gäller inte minst för att kommunen som sådan behöver arbetskraften men också för att
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företag och samhället i övrigt ska kunna använda den potential som de nyanlända utgör.
Självfallet handlar det också om att de nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället
och i det avseendet uppleva att de har hög livskvalitet. Kommunstyrelsen beslutade 2016 ett
treårigt projekt och avsatte 6 mnkr. De lärdomar som dragits i projektet har föranlett förslag till
förändringar av det fortsatta arbetet.
Grundskola
En avgörande framtidsfråga är att barn och ungdomar i Vingåker får en bra skolgång. Det ger
dem goda förutsättningar för ett bra liv både yrkesmässigt och socialt. Goda skolresultat och
uppskattade skolor är också en central faktor för att barnfamiljer ska trivas i Vingåker och för att
fler ska vilja flytta hit.
Det mesta av skolverksamheten är ett ansvar för barn- och ungdomsnämnden men
kommunstyrelsen har också verksamheter som direkt eller indirekt påverkar skolan.
Drift
En viktig grund för den långsiktiga framgången för all verksamhet är att driften sköts på ett bra
sätt. Driften omfattar många olika frågor. Det handlar till exempel om förmågan att budgetera på
rätt sätt och att ha god budgetdisciplin, om att fortlöpande effektivisera kommunens olika
verksamheter, inklusive stödfunktioner. Och det handlar om att arbeta utifrån helhetsperspektiv
och långsiktighet.
Koncernen
Kommuner kan välja olika former att driva olika verksamheter. Vanligt är, som i Vingåker, att
mycket av det som har med fastigheter, vatten och avlopp mm att göra läggs i bolag.
Bolagsformen innebär i sig ett delvis annat regelverk för styrning av verksamheten men det är
fortfarande kommunala angelägenheter som så långt det är möjligt ska ses som delar av det
kommunala uppdraget och ledas i enlighet med det.
Utöver dessa fem områden finns det ett sjätte som kommunstyrelsen avser att prioritera. Det
gäller digitalisering, dvs möjligheten för Vingåkersbor och andra, vare sig de agerar som
privatpersoner eller företagare, att sköta sina kontakter med kommunen digitalt. Kommunen
ligger långt fram bland annat genom att ha satsat på att samtliga hushåll i kommunen ska ha
fiberanslutning. Det ger en bra grund. Som nästa steg behöver kommunen ha en plan för hur
denna potential ska kunna utnyttjas. Närmast till hands ligger till exempel att införa e-tjänster
men det kan också finnas annat som bör prioriteras.
Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Tabell infogas efter kommunfullmäktige.
Ralf Hedin
Kommunchef
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14.2 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden svarar för genomförandet av de kommunala målen för kultur- och
fritidsområdet. Följande verksamhetsområden finns; huvudbibliotek i Vingåkers centralort med
filial i Högsjö, Säfstaholms slott, badhus, fritidsgård, turistbyrå, kulturarrangemang i egen regi och
stöd till föreningslivet, andra arrangörer och studieorganisationer.
Verksamhetsfakta
Utfall 2016

Utfall janaug 2016

Prognos 2017

Prognos 2018

Prognos 2019

Prognos 2020

Antalet badande i
badhuset

44 565

24 800

43 000

43 000

44 300

44 300

Antalet besök på
huvudbiblioteket

55 904

37 708

60 000

60 000

60 000

60 000

Antal utlån biblioteken

49 884

30 676

52 000

52 000

52 000

52 000

120

126

135

145

145

145

8 761

6 500

10 000

10 000

10 000

10 000

Antalet
program/aktiviteter
biblioteket

69

59

80

80

80

80

Antalet
bidragsberättigade
ungdomsorganisationer

27

25

25

25

25

25

Volymmått

Antalet gårdskort på
fritidsgården
Antalet besök på
Säfstaholms slott/park

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden
Område upplevelser har under 2017 förstärkt sin bemanning med 1,25 % tjänst och bemannar nu
med en upplevelsersamordnare och en kultursamordnare på heltid samt en turistkoordinator på
halvtid utöver bibehållen bemanning i övriga verksamheter.
Kommunfullmäktige har under 2017 beslutat bygga en ny fritidsgård i anslutning till nya
Slottsskolan och att uppdra åt kommunens fastighetsbolag att renovera Säfstaholms slott.
Renoveringen av slottet beräknas bli klart under 2018 medan den nya fritidsgården kommer stå
klar först under 2020. Möjligheterna till ökad bemanning och heltidstjänster på fritidsgården bör
prioriteras.
Regeringen beräknar att avsätta 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 i syfte att öka utbudet
och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 miljoner
kronor till kultursamverkansmodellen där bl.a. medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande
fördelas. Vingåkers bibliotek har gjort en upphandling om ny teknik (RFID)för in och utlåning av
biblioteksmedia i biblioteket. Den nya tekniken ska vara i drift under första halvåret 2018.
Installationen skapar nu förutsättningar för att kunna erbjuda mer öppet med obemannad
utlåning framdeles.
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En statusrapport om tillståndet med Vingåkers badhus har presenterats och indikerar behov av
både akuta och långsiktiga renoveringar i fastigheten. Det troliga är att renoveringarna kommer
att inverka negativt på den löpande verksamheten men är på sikt bra för både personal och
besökare. Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma.
Regeringen vill därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn
genom en satsning på 300 miljoner kronor om året.
Fler barn ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid, även under skolloven. Därför satsar
regeringen på fler kostnadsfria lovaktiviteter. För åren 2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om
året gå till kommunerna så att de kan erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra
skollov. Område upplevelser kommer fortsätta samverka kring och samordna gratis lovaktiviteter
i kommunen för barn och unga under planperioden.
Kulturmiljövården får ett ökat anslag på 25 miljoner kronor för underhåll, reparationer och
upprustning av kulturmiljöer. Vingåkers kommun kommer att söka bidrag för att vårda vårt
kulturarv på ett ansvarsfullt sätt under planperioden.
Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Tabell infogas efter kommunfullmäktige.
Johan Tranquist
Upplevelsechef
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14.3

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvarsområde


Samhällsbyggnad ansvarar primärt för frågor som rör fysisk planering, översiktsplanering,
bygglov, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden kopplat till
myndighetsutövning inom miljö-, bygg-, trafik- och planområdet. Myndighetsfrågor
hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och övriga frågor hanteras av kommunstyrelsen.
Till största delen sker handläggningen på delegation från nämnden.

Verksamhetsfakta
OBS! Tabellen ej uppdaterad!
Utfall jan-dec
2016

Prognos 2017

Prognos 2018

Prognos 2019

Prognos 2020

Debiterade tillsyns- och
kontrolltimmar/årsarbetskraft
jämfört med faktiskt utfall

350/350

420/400

450

500

510

Intäkter för beslutade
fakturerade bygglovsbeslut
jämfört med budget

1,1/1,0

1,2/1,2

/1,2

/1,2

/1,3

Volymmått

Verksamhetsförändringar och förutsättningar planperioden (utifrån nämndplaner)







Vi kommer anställa en bygglovhandläggare under hösten som kommer att arbeta
tillsammans med byggnadsinspektören. När vi har gjort det har vi inga vakanta tjänster på
plan-/bygg-/miljökontoret för första gången sedan 2015. Vi kan arbeta på ett mer
effektivt sätt och personalen kan ta semester utan att fundera på arbetet.
Fortsatt höga kostnader för bostadsanpassning, påverkar budgeten negativt, om vi inte får
en utökad budget.
Nyanställningen av en planarkitekt har inneburit att arbetet med både nya och gamla
detaljplaner har kommit igång. Arbetet med en ny översiktsplan kommer påbörjas under
hösten 2017 och fortsätta under hela 2018, förhoppningen är att anta en ny översiktsplan
efter sommaren 2019.
Vi har påbörjat arbetet med ett antal detaljplaner under våren och det är just nu full
aktivitet i dessa planer. Fram över kommer vi att behöva prioritera i planarbetet.
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Område samhällsbyggnad KS
Nämndens ansvarsområde
Tekniska avdelningen genomför service på och underhåll av gator och parker, en del av detta har
lagts ut på entreprenad, framförallt snöröjning och yttre skötsel (Gräsklippning mm).
Inom verksamheten finns även vaktmästeri, som bland annat sköter mattransporter från
Centralköket till både Katrineholm och Flen. Vi sköter även transporter av mat till Vingåkers
pensionärer och till skolor och förskolor samtidigt som vi kör ut internposten. Underhåll på
förskolor/skolor är en annan uppgift som vaktmästarna sköter, likväl som kommunens bilpool
och flytt av möbler vid underhåll eller ombyggnationer. Inom KS område ingår det även
trafik/trafiksäkerhetsfrågor samt kost. Kostverksamheten ingår i ett samverkansavtal med
Katrineholms kommun och omfattar tillagning och distribution av mat till förskolor, skolor,
fritids och helinackorderade i äldreboende samt till boende med biståndsbeslut.


Anställning av en utredare/projektledare som bland annat kommer vara kommunens
kontakt i pågående projekt såsom, rasrisk vid Vingåkers ån, byggnationen i Tennisparken
och införandet av elbilar i kommunens fordonsflotta.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Tabell infogas efter kommunfullmäktige.
Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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14.4

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområde



















Förskola
Familjecentral med öppen förskola
Förskoleklass
Fritidshem
Grundskola
Grundskolesärskola via samverkansavtal
Individintegrerade särskoleelever i kommunens skolor
Kulturskola
Aktivitetsansvar upp till 20 år
IM programmet
Gymnasieskola, gymnasiesär via samverkansavtal
Skolskjutshandläggning och beslut
Tillsynsansvar för fristående verksamheter (pedagogisk omsorg, förskola) och av
samverkansavtal
Ansökningar och rekvirering asylmedel från Migrationsverket samt andra statliga bidrag
Handläggningsärenden förskola, grundskola, gymnasium (barn- och elevregistreringar, kö,
busskort och inackorderingsbidrag, kontakter mot vårdnadshavare och medborgare)
Systemförvaltarskap för verksamhetsspecifika program
Juridiska ärenden såsom överklaganden, kontakter med andra myndigheter
Systematiskt kvalitetsarbete

I Vingåkers kommun går ca 450 barn till sin förskola varje vecka. Cirka 87 procent av kommunens
alla 1-5 åringar väljer att gå i förskola, vilket är över rikssnitt. Förskoleverksamhet erbjuds i
centralorten och på flera orter i omgivande landsbygd, Marmorbyn, Högsjö, Baggetorp och
Österåker. Kommunen erbjuder också skolbarnsomsorg, fritidshem i anslutning till skolverksamhet
och i anslutning till förskoleverksamheten i Baggetorp och Österåker. I nuläget är ca 400 barn
inskrivna i fritidshemsverksamheten.
I kommunens grundskolor går drygt 1000 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. 29 % av
dessa är barn och unga med utländsk bakgrund. Ca 15 procent av kommunens barn väljer annan
utförare av tjänsten; annan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola. När det är
dags att ansöka till gymnasieutbildning erbjuder kommunen gymnasieplats genom samverkansavtal
med Sörmlands kommuner, så kallade Kolmårdskommunerna och Hallsbergs kommun. Cirka
340 gymnasieelever åker till olika gymnasieprogram i huvudsak till Katrineholms eller Hallsbergs
kommuner.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kulturskola. Cirka 270 barn och unga lär
sig ett instrument/sång, deltar i dans eller teaterverksamhet varje vecka. Kulturskolan samarbetar
med förskolorna, fritidshemmen och skolorna i olika projekt och totalt når kulturskolan 720 barn
med sin verksamhet.
Nämnden deltar också via förvaltningen (med kurator) i kommunens ungdomsmottagning och
förskollärare på familjecentralen med öppen förskola. Förvaltningen samverkar med landstinget
och bjuder in till gemensamma möten kring barn och elever i behov tillsammans med IFO (SIP,
VITS) regelbundet och fullföljer aktivitetsansvaret för alla unga upp till 20 år i kommunen.
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Totalt arbetar nu 245 årsarbetare i förvaltningen och den totala budgetramen för 2018 uppgår till
210 872 tkr.
Verksamhetsfakta
Budget och utfall barn-/elevantal
Volymmå
ttAntal
barn/elev
er i:

Utfall
2016 VT

Utfall
2016 HT

Budget
2017 VT

Budget
2017 HT

Avstämnin
g 1/92017

Budget
snitt 2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Förskola
total

453

450

489

489

489

489

496

487

Kommun

431

427

466

466

426

466

473

464

40

0

0

0

Reserv
Fristående
/annan
kommun

22

23

23

23

23

23

23

23

Pedagogi
sk
omsorg
total

10

9

10

12

5

7

8

8

Volymmåt
tAntal
barn/eleve
r i:

Utfall 2016
VT

Utfall 2016
HT

Budget
2017 VT

Budget
2017 HT

Avstämning
1/92017

Budget
snitt 2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Förskole klass
total

106

109

114

93

101

105

96

113

Varav
kommun

99

99

103

82

92

96

87

104

Fristående
/annan
kommun

7

10

11

11

9

9

9

9

Fritidshe
m total

375

395

407

407

412

412

406

421

Kommun

353

370

382

382

391

391

385

400

Fristående
/annan
kommun

22

25

25

25

21

21

21

21

Grundsko
la total

1 088

1 091

1 102

1 102

1 117

1119

1117,5

1109,5

Kommun

956

931

938

938

940

942,5

941

933

Friståend
e/annan
kommun

132

160

164

164

177

176,5

176,5

176,5

Åk 1-6,
kommun

631

622

629

629

632

632

629

639

Fristående
/annan
kommun

62

71

78

78

79

74,5

74,5

74,5
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Volymmå
ttAntal
barn/elev
er i:

Utfall
2016 VT

Utfall
2016 HT

Budget
2017 VT

Budget
2017 HT

Avstämnin
g 1/92017

Budget
snitt 2018

Prognos
2019

Prognos
2020

5

0

0

”Reserv”
Åk 7-9,
kommun

325

309

309

309

308

305,5

312

294

Fristående
/annan
kommun

70

89

86

86

98

102

102

102

Gymnasie
- skola
Exkl IM,
Vingåker

326

331

329

329

331

354

369

377

Antaganden inom verksamheterna bygger på:







Det faktiska antalet barn och elever hösten 2017
Kösituation för förskola och pedagogisk omsorg
Nativitetstal
Uppflyttningar. Under hösten 2017 antal 6-åringar i förskoleklass osv.
Att antalet asylsökande varken ökar eller minskar
Planering av tomtförsäljning i kommunen är exkluderad

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden
et ekonomiskt svåra läget som nämnden stod i under föregående budgetår tillsammans med
kommande utmaningar som bland annat ökat plats- och lokalbehov inom verksamheterna med
tillhörande nybyggnationer gör att nämnden behöver arbeta långsiktigt med att effektivisera sina
verksamheter för att hålla en budget inom den ram som Kommunfullmäktige beslutat om. De
åtgärder som angavs i åtgärdsplan om besparingar under 2017 kvarstår.
Plats- och lokalbehov
En förskola ska byggas nära Sävstaskolan i kvarteret Loke. Förskolan beräknas tas i bruk i början
på 2019. Investeringskostnaderna beräknas till max 37 mkr. Lokalhyra för förskolan kommer
tidigast i samband med inflyttning under år 2019.
Prioriterade områden att se över är kommande platsbehov inom förskola i



Vingåkers centralort på norra sidan med anledning av ökat barnantal samtidigt som
barngruppernas storlek ska minskas.
Marmorbyn, Baggetorp och Läppe med anledning av beräknad inflyttning av barnfamiljer
i samband med tomtförsäljningar.

Inom en treårsperiod kan därmed ytterligare utbyggnad och/eller nybyggnationer bli aktuella.
En ny högstadieskola, kulturskola och fritidsgård ska byggas inom ett område som angränsar till
Vidåkersvägen, Prästgårdsallen, Henalavägen och Vingåkersån. Skolan beräknas att tas i bruk
senast januari -20. Investeringskostnader för nybyggnationen är budgeterade till 198 mkr. Det ger
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en årshyra på max 6720 tkr (exkl sporthall, aula, matsal och kök), för den nya Fritidsgården
503 tkr och kulturskolan 630 tkr. När den nya skolan samt fritidsgård och kulturskola ska inredas
har KF beviljat 12,8 mkr till de investeringar i nya inventarier och ny IT som krävs.
Lokalbehovet inom grundskolorna F-6 samt fritidshemmen är också prioriterat. Ett par av
grundskolorna är trångbodda såtillvida att klassrummen inte rymmer så pass stora klasser som
önskas och som skulle vara mer kostnadseffektiva. Grupprum och möjligheter till att dela klasser
är inte heller möjligt på alla skolor idag. Ombyggnationer och tillbyggnationer kan komma att bli
aktuellt inom en treårsperiod och det i sin tur får påverkan på lokalhyran.
Digitalisering
Regeringen har i juni 2017 antagit en ny nationell IT-strategi för grundskola som innebär att
förändringar i läroplanen är genomförda och ska börja praktiseras from juni 2018. Strategierna
ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT har
tillvaratas i hela skolväsendet. Vi behöver skapa förutsättningar för att möta de nya kraven som
den nya läroplanen medför. Bland annat ska alla matematiklärare undervisa i programmering från
juni 2018 och en kompetensutvecklingsinsats under våren samt utökning av digitala verktyg är
därför nödvändig.
Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Tabell infogas efter kommunfullmäktige.
Annica Roxström
Tf Barn- och utbildningschef
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14.5 Socialnämnden
Nämndens ansvarsområde
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg,
färdtjänst, utskänkningstillstånd och flyktingmottagning/integration inom kommunen samt
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och hemsjukvård för invånare över 18 år.
Verksamhetsfakta
Nämndens uppdrag är att presentera de volymer/behov som ligger till grund för detaljbudgeten.
Det skall inte förväxlas med det som socialnämnden anser vara det faktiska behovet so, anges
inom parentes.
Utfall 2016

Utfall jan-juni
2017

Prognos 2018

Prognos 2019

Prognos 2020

Antal invånare 65-79

1795

1871

1885

1892

1904

Antal invånare 80-89

371

451

454

471

481

Antal invånare 90-w

94

105

99

102

104

Antal utförda timmar hos
brukare med hemtjänst
totalt/månad

3627

4022

3750(4200)

3 850(4300)

3950 (4400)

Platsbehov särskilt boende
totalt

89

89

81

81

81 (89)

Ensamkommande

55

53

40

30

10

Antal familjer/månad med
försörjningsstöd

146

153

115 (150)

115 (140)

115 (130)

Genomsnittlig
kostnad/hushåll/månad

6742 kr

7256

7000 (7500)

7000(7700)

7000(8000)

Antal samtidigt placerade
barn i familjehem (Ej
EKB)

15

13

10 (13)

10 (13)

10 (13)

Antal dygn missbruksvård
på insitution

1147

815

909 (1200)

869 (1200)

833 (1200)

Genomsnittlig
dygnskostnad

2595

2 236 kr

2 200 kr

2 300 kr

2 400 kr

Antal ärenden med
personlig assistans

34

31

29 (31)

29 (31)

29 (31)

Antal brukare i
gruppbostad enligt
LSS/SoL

27

27

27 (33)

27 (33)

27(33)

Antal brukare med daglig
verksamhet LSS/SoL

50

51

50(52)

50(53)

50(54)

Antal barn med beslut om
korttidsplats/korttidstillsyn

4/3

4/4

4/5 (4/3)

4/5 (4/3)

4/5(4/3)

90

90

90

26

23 (26)

23(26)

Volymmått

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

91,04

Antal delade turer/v

28,5

26,9
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Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden
Det pågår för närvarande två stora utredningar som ser över socialtjänstlagen och LSS
lagstiftningen. Sannolikt kommer ingen av dessa utredningar utmynna i ny lagstiftning som
hinner börja gälla under planperioden. Däremot kommer nya kompletteringar med ökade krav
regelbundet att ske varje halvår. T.ex. får socialnämnden från och med kommande årsskifte ett
tydligare uttalat ansvar för vård av spelmissbrukare.
Det finns stora svårigheter att rekrytera personal till vård och omsorg i hela landet. Vingåker är
inget undantag. Löneinflation kommer att tillta och arbetet måste organiseras på nya sätt och med
andra kompetenser än idag. I de fall teknik kan underlätta insatserna måste så ske. Socialnämnden
har dock mycket små resurser att implementera ny teknik och behöver tillskott med såväl
projektledare som teknisk kompetens.
Personalbristen samt valåret kommer att sätta mer fokus på personalfrågorna och det blir en
utmaning för socialnämnden att försvara brukarnas kvalitetsfrågor.
På sikt ökar antalet äldre. Om nuvarande förhållande mellanbefolkningens ålder och behovet av
särskilt boende ser behovsutvecklingen av platser i särskilt boende ut som följer om nuvarande
befolkningsprognos stämmer:
År
Platser

2018

2022

2025

2027

2028

2029

2030

2031

2032

81

89

97

105

114

123

132

141

150

Efter 105 platser krävs nybyggnation varför det är uppenbart ekonomiskt dåligt att inte satsa
förebyggande och på hemtjänst av god kvalité.
Varje gång platsantalet utökas ökar de rörliga kostnaderna för personal etc. med cirka 7 000 tkr.
Det blir också en utmaning att hitta 55 nya undersköterskor utöver de som går i pension fram till
2032.
Den stora gruppen flyktingar som anlände till Sverige 2015 håller nu på att få uppehållstillstånd
och bostadsfrågan är det mest akuta. När de om något år börjar lämna etableringsperioden
kommer de att till stor del falla in i försörjningsstöd och efter ytterligare något år kan den
kostnaden öka än mer då de inte längre är berättigade till ersättningar från arbetsförmedlingen
över huvud taget. Ett höjt barnbidrag dämpar det ökade trycket på försörjningsstöd något.
Om den pågående mottagandeutredningen får gehör för sina förslag kommer kommunerna
överta ansvaret för asylboende från Migrationsverket från 2019. För Vingåker innebär det en
minskning från cirka 450 asylsökande till 10-20 asylsökande. Innebär i sin tur ett stort antal
tomma bostäder och kraftigt minskat antal barn i skolorna. Detta är en utmaning för hela
koncernen som även socialnämnden står inför.
Det ökade alkoholkonsumtionen i landet sedan EU-inträdet sätter nu och framåt tydliga spår i
form av ett större vårdbehov. Dels i form av ökade kostnader för institutionsvård dels ökade
behov av vård och omsorg hos äldre med alkoholrelaterade skador och sjukdomar.
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Funktionshinderomsorgen har under sedan LSS reformen ökat sina kostnader betydligt snabbare
än övriga verksamheter.
tkr

2013

2014

2015

2016

2017 prognos

31 799

33053

37420

43306

45 058

32 599

33 309

34244

35 100

Med 2,5 %
uppräkning

Under planperioden behövs ytterligare en gruppbostad i Vingåker samt utökade och förbättrade
möjligheter till bostad med särskild service.
Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Tabell infogas efter kommunfullmäktige.
Dag Wallströmer
Socialchef
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Förslag till Budget 2018 Överförmynderiet.
Kostnaderna för överförmyndarverksamhet består i en stor omfattning av personalkostander,
arvode för gode män, förvaltare och förmyndare, och utbildning.
 Arvodeskostnader är helt beroende på antalet av huvudmän som finns i kommunen med
låga inkomster och inga förmögenheter för att kunna betala själva arvodeskostnader till
ställföreträdare. För närvarande har vi sammanlagt 187 aktiva ärenden: 106 vuxna, 46
förmyndarskap, 35 ensamkommande barn. Huvudmans andel som idag betalar arvode
själva är ca 42 % vuxna och 100 % när det gäller ensamkommande barn.
 I personalkostnader ingår lön plus sociala avgifter till 2 överförmyndarhandläggare,
ersättning/lön till överförmyndare och biträdande överförmyndare.
 150 000 kr äskas för utbildning under 2018. Den 1 oktober 2017 har nya överförmyndare
och överförmyndarhandläggare tillträtt och de behöver utbildning och olika information
som Länsstyrelse, SKL och andra aktörer ger i överförmyndarfrågor. I de pengar som
äskas så ligger också den stora träffen som sker en gång om året som arrangeras av
Överförmyndarförening och det beräknas till ca 50 000 kr för 4 personer.
Ett stort behov finns idag för en grundutbildning för nya gode män och förvaltare
samt en fortsatt utbildning till alla våra ställföreträdare. Utbildningar kommer att ske
bland annat genom inbjudna gästföreläsare.
Kostnadsställe
0041

Driftbudget

Budget 2018

Intäkter
Kostnader
- Personalkostnader för 2
handläggare och 2
förtroendevalda
- Personalomkostnader
handläggare och
förtroendevalda
- Godmans arvode
- Personalomkostnader Gode
män
- Utbildning
- Datatjänster och div tj.
- Övrigt

0
tkr

Total

0042

Intäkter
Kostnader:
- Personalkostnader
- Kostnadsersättning
- Personalomkostnader
- Tolkkostnader
- Övrigt

907
355
375
146
150
20
15
1968
0
tkr
415
62
158
50
15
700
2668
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Förklaring till Förslaget.
Kostnadsställe 0041: 1968 tkr
1. Personalkostnader/omkostnader: 907 tkr + 355 kr (1262 tkr) enligt personlabilaga, 2
handläggare och 2 förtroendevalda.
2. I god mans arvode ingår arvodesräkning, social avgifter och kostnadsersättning: 375 tkr.
Tillkommer personalomkostnader: 146 tkr.
Sedan några år tillbaka har trenden för godmanskap och förvaltarskaps antal ärenden
hållit sig nästan på samma nivå därför planen för 2018 baserats på föregående års resultat.
3. I Utbildningsrubriken ingår utbildning och konferenser för handläggare och
förtroendevalda gällande överförmyndarfrågår: 150 tkr.
4. Datatjänster: 20 tkr avser support och underhåll för överförmyndare registersystemet.
5. I rubriken ”övrigt”: 15 tkr ingår förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, telefon och
prenumeration för Överförmyndarpraktikant.
Inköp av kontors möbler och andra material som betraktats som tillgångsinvestering finns
inte med i den här rubriken.

Kostnadsställe 0042: 700 tkr
Under konto 0042 finns gode män för ensamkommande barns kostnader. Överförmyndaren
har hittills haft bidrag från staten (Migrationsverket) i form av återsökning av godes mäns
kostnader för barn som inte har uppehållstillstånd och från socialförvaltning för barn som har
erhållit uppehålltillstånd. Fr.o.m. januari 2018 kommer de bidragen att förvinna helt om
socialförvaltning inte delar med sig till överförmyndarverksamhet av det schablonbelopp
(52 000 kr/barn) som staten ska betala ut till kommunerna vid barnens anvisning. För de som
har erhållit upphållstillstånd önskas att socialförvaltning undersöker möjlighet att särskild
vårdnadshavare utses.
För närvarande är trenden att antal ärenden ensamkommandebarn minskas. Vi har inte fått
något nytt ärende under 2017 medan en hel del av barnen hinner bli 18 år. Om trenden håller
i sig som det ser ut idag uppskattas 30 stycken ensamkommandebarn bli kvar under 2018.
Arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn har i genomsnitt legat på ungefär
1944 kr per barn och månad (200 kr/tim. + övriga ersättningar). Det genomsnittet baserats
på det senaste årets resultat. Med detta genomsnitt per barn kommer 30 stycken
ensamkommandebarn kosta överförmyndarenhet 700 tkr för år 2018.
Överförmyndare
Olle Olsson
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Sida

Socialnämnden

2017-09-11

127

Sn § 103

Dnr 91/2017

041

Budget 2018-2020, konsekvenser av beslutade
budgetramar för 2018-2020
Socialnämndens beslut

•
•
•

Socialnämnden beslutar att överlämna konsekvensbeskrivning till
kommuns tyreisen
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utarbeta detaljbudget
för 2018 i enlighet med de bifogade förslagen
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att förbereda avveckling
aven avdelning på särskilt boende.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har gjort ett förslag till åtgärder som måste vidtas för att kunna
lägga en budget i balans för 2018 utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar
för 2018.
Avstår från att delta i beslutet

Irene Sandqvist (M) avstår från att delta i beslutet till förmån för eget förslag som
kommer att redovisas på kommunstyrelsen.
Besl utsu nderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-08-23
Budget 2018-2020, konsekvenser av fullmäktiges beslutade budgetram
Su § § 290/2017

Expediering

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdes protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-11

124(136)

Plats och tid

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

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
!rene Sandqvist (lVI) §§ 101 -104
Sven-Arne Pettersson (S)
Inger Lindfors (S), tjänstg. ersättare
Britt-Marie Johansson (V), tjänstg. ersättare
Lotta Egeland (rvI), §§ 105-112, tjänstg. ersättare
Anders Lundström (VTL)
Lilija E riksson (SD)

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Irene Sandqvist (NI), Anders Lundström (VTL)

Justeringens
tid och plats

Paragrafer 101-112

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anders Lundström (VTL) §§ 105-112

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-11
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-09-14

anslags nedtagande

2017 -10-07

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Lena Brännlund

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

2017-08-23
Vår handläggare

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

Konsekvenser av beslutade budgetramar för 20182020
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar





Att överlämna konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen
Att begära att kommunstyrelsen övertar hyresavtalet på Nordangård från
och med 2019
Att uppdra åt förvaltningen att utarbeta detaljbudget för 2018 i enlighet
med de bifogade förslagen
Att uppdra åt förvaltningen att påbörja avveckling av en avdelning på
särskilt boende.

Sammanfattning

Förvaltningen har gjort ett förslag till åtgärder som måste vidtas för att kunna
lägga en budget i balans för 2018 utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar
för 2018.
Ärendets beredning

Förslagen är framtagna i samverkan mellan förvaltningsledning, verksamheter och
ekonomikontor. Samverkan med fackliga organisationer har skett 2017-08-29.
Synpunkter från de fackliga organisationerna redovisas separat.

VK101S v1.0 060208, 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE SN sept

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsdirektiv för budget 2018-2020. Av
direktivet framgår att nämnderna kompenseras för uppräkningar av:

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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Löner med 2,5 %
Hyror 2 %
Städ 2 %
Köp av viss verksamhet 1,5 %
Dessutom avsätts centralt 1,5 % av lönesummen för arbetet med positiv
arbetsgivare.
Det sker också uppräkning till faktisk kostnad för vissa verksamheter dock ej
inom socialnämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige har beslutat att frångå resursfördelningsmodellen på så sätt
att socialnämnden ej behöver betala tillbaka 220 tkr samt dessutom har getts ett
tillskott på 2 000 tkr. Nämnden äskade till kommunfullmäktige om utökad ram på
9 589 tkr. Det innebär att det i förhållande till nämndens bedömning av behov
fortfarande saknas cirka 7 400 tkr. Sedan nämndens äskande till
kommunfullmäktige har nämndens underskott under innevarande år ökat från 880
tkr efter april månad till 5 141 tkr efter juli månad.

2 (3)

Förvaltningens ståndpunkt

Antalet äldre invånare ökar stadigt över tid även om tillfälliga fluktrationer mellan
olika år kan förekomma. PWC redovisade i sin ekonomiska analys att kostnaderna
för äldreomsorg behöver öka med 52 % till 2030 vilket innebär en årlig ökning i
fasta priser med 4,2 miljoner kr. 2019 försvinner också det tillfälliga statsbidraget
till ökad bemanning i äldreomsorgen vilket för Vingåker är cirka 2,1 miljoner kr.
Den stora flyktinginvandringen 2015 kommer de närmaste åren att succesivt allt
mer bli en kommunal fråga när personer får uppehållstillstånd och sedan efter två
år lämnar etableringen. Kommunen har redan under ett antal år haft ökade
kostnader för försörjningsstöd och det har skett en fördubbling av antalet hushåll
med försörjningsstöd. Förstärkning behöver ske både på personalsidan och i
budget för försörjningsstöd. Kommunen behöver ytterligare intensifiera
integrationsarbetet och den långsiktiga organiseringen och finansieringen av detta
behöver lösas. Avvecklingen av kommunens verksamhet med ensamkommande
barn kommer att innebära stora ekonomiska påfrestningar och kan svårligen
hanteras inom ramen för ersättningarna från Migrationsverket.
Handikappomsorgen har under ett antal år haft stigande kostnader på grund av
fler brukare och nya beslut. Det gäller både daglig verksamhet och personlig
assistans. Det finns också ett stort behov av fler platser i gruppbostad och en höjd
nivå på servicebostaden. Kommunen skulle inte undgå kritik vid en tillsyn från
Ivo.
Det nu lagda förslaget till budget är historiskt optimistiskt.
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3 (3)

Konsekvenser

Med den 2016 beslutade ramen måste socialnämnden minska bemanning,
försämra kvalité och sannolikt trots detta gå mot stora ekonomiska underskott.
En säboavdelning per år behöver stängas och därutöver behöver bemanningen i
äldreomsorgen minskas med motsvarande 4 miljoner kr. Nordangård måste
återlämnas till Kommunfastigheter.
Investeringar

Förvaltningen återkommer med investeringsäskanden
Bilagor

Konsekvenser av beslutad budgetram
Sammanställning av behov och åtgärder
VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2017-10-02

145

Sn § 120

Dnr /2017

Äskande om investeringsmedel 2018 för socialnämnden
Socialutskottets beslut

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden beslutar att för 2018 äska om en investeringsvolym på
2205 tkt.

Sammanfattning

Socialnämnden är utöver sitt vanliga investeringsuttymme på 500 tla 2018 i behov
av 750 tla för brandsäkerhetsåtgärder på Ekgården och 775 tla för olika digitala
satsningar. Totalt 2 205 tla.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-15

Expediering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanttädesptotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-02

137(153)

Plats och tid

måndagen den 2 oktober 2017, trygghetsboendet, Sävstagården, kl. 16.00-18.10

Beslutande

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

Övriga deltagande

Inger Lindfors (S)
Kjell Rosen (lvIP)
Gunilla Porsvant (L)
l\!Iarie-Louise Pedersen (KD)
Louise Karlsson (SD)
Dag Wallströmer, socialchef
Lena Brännlund, nämndsekreterare
Britt-Marie Jonsson, uygghetsvärd

Utses att justera

hene SandqYist (!VI)

Justeringens
tid och plats

Kommunhuset, Vingåker, fredagen den 6 oktober 2017

. ~.4.. . . (j).~. . . . .

Sekreterare

Paragrafer 113-127

Lena Brännlwld

.iil..~ . . .~... . . . ~. . . ..

Ordförande

. ~ ~. :

~qvist (!VI)
.....

Justerande

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

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-02
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

anslags nedtagande

Underskrift

~/i- ~~aut?(

Namnförtydligande

Lena Brännlund

Justerandes sign

2017 -10-29

Utdragsbestyrkande

226

Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

2017-09-15
Vår handläggare

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

Äskande om investeringsmedeI 2018 för
socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Att för 2018 äska om en investeringsvolym på 2 205 tkr

Sammanfattning

Socialnämnden är utöver sitt vanliga investeringsutrymme på 500 tkr 2018 i behov
av 750 tkr för brandsäkerhetsåtgärder på Ekgården och 775 tkr för olika digitala
satsningar. Totalt 2 205 tkr.
Ärendets beredning

Ärendet är berett i förvaltningens ledningsgrupp. Kontakter har hafts med ITavdelningen, landstingets IT-avdelning, Inera, CGI, Vingåkershem AB och VSR.
Förvaltningen väntar fortfarande på kompletterande svar från flera av dessa.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE investeringar

Bakgrund

Socialnämnden har i grunden ett årligt investeringsutrymme på 510 tkr.
Det används i regel för fortlöpande utbyte av vårdsängar, möbler etc. samt en del
mer tillfälliga behov.
Vid större investeringar, t.ex. upphandling av verksamhetsprogram, behöver
nämnden utökat utrymme.
Förvaltningen har tagit fram en IT strategi i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om att ställa sig bakom SKL:s deklaration om kvalité i äldreomsorgen.

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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Införandet av ny teknik får ske mycket långsamt då förvaltningen saknar såväl
ekonomi som personella resurser för implementering och drift. Trots detta finns
behov av utökad investeringsvolym under ett antal år.
Under 2018 planeras följande digitala utvecklingsområden:
 Byte till de nya SITHS korten, investeringskostnad okänd men 100 tkr bör
reserveras.
 Mobila personallarm inom fler verksamheter, ingen investering då larmen
hyrs.
 Digital signeringslista, ingen ytterligare investering då modul är inköpt
men ej i drift.
 Digitala utskick av även individärenden till socialutskottet, okänd kostnad
men 100 tkr bör avsättas.
 Läkemedelslista, okänd kostnad men 100 tkr bör avsättas.
 Digital signering av ordförandebeslut på jourtid, okänd kostnad med 50
tkr bör avsättas.
 Digital närvarologg för personlig assistans för att möjliggöra kontroll av
om personal kommit till brukaren, kostnad okänd men 250 tkr bör
avsättas.
 Producent i nationell patientöversikt, NPÖ. Kräver framför allt
omfattande arbetsinsatser i form av kvalitetssäkrade dokument men 100
tkr bör avsättas.
 Vårdplanering via Web för att möjliggöra Trygg och effektiv hemgång
från sjukhus, systemet är i gång men behöver utökas med att fler får
tillgång till tekniken, 75 tkr bör avsättas.
Totalt i IT investeringar under 2018

2 (3)

775 tkr

Räddningstjänsten kräver att korridorerna på Ekgården antingen utrustas med
Sprinklers eller att korridorerna helt töms på möbler.
Installation av sprinklers kostar från 500 tkr och uppåt beroende på om
vattentillförseln till fastigheten räcker eller ej. Helt brandsäkra möbler, typ gjutjärn
kan vara ett alternativ.
Uppskattad investeringskostnad
750 tkr
Övrigt investeringsbehov 2018
Sängar
Möbler Ifo
Köksmöbler säbo
Arbetsstolar och kontorsmöbler
Totalt övrigt investeringsbehov

100 tkr
150 tkr
150 tkr
100 tkr
500 tkr
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3 (3)
Förvaltningens ståndpunkt

Det finns också ett tydligt behov av ny gruppbostad. En gruppbostad för 6
personer kostar minst 15 miljoner kr att bygga vilket kommunen bör ta höjd för
inför 2019.
Det är nödvändigt att följa med i den digitala utvecklingen. Att ha helt tomma
korridorer på våra äldreboenden framstår som ogästvänligt och det blir en mycket
steril miljö.
Konsekvenser

Om utökad investeringsram ej beviljas kommer nödvändiga satsningar på ny
teknik, ökad patientsäkerhet och arbetsmiljö en kunna ske då räddningstjänstens
krav ovillkorligen måste uppfyllas.
Bilagor

VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Förord
valfrihet, ansvar, framtidstro
De huvudtankar som bär vår politik är valfrihet, ansvar och framtidstro.
Vi tror på Vingåker och vi tror på dig som verkar i kommunen. Därför
är vår målsättning att du ska få bestämma över ditt eget liv. Vi tror inte
på klåfingriga politiker som pekar med hela handen till sin medborgare
– Vi tror på dig!
Den offentliga servicen ska stå stark när våra barn växer upp och när
människans förmåga att ta eget ansvar sviktar. Valfrihet, ordning och
reda i ekonomi och framtidstro ska prägla vårt arbete i kommunen.

Nya Moderaterna i Vingåker

Charlotte Prennfors (M)

3
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Sammanfattning
Skolan
 Förstärkning av skolpengen.
 Rättvis möjlighet till skolskjuts.
 Bibehålla små barngrupper i förskolan.
Fler jobb och minskat försörjningsstöd.
 Framtids- och aktivitetsplan för personer som uppbär
försörjningsstöd.

 Servicedeklarationer för att garantera företagen snabb kommunal
service.

 Främja företagsetableringar och förbättra företagsklimatet.
Äldre
 Fler händer i äldreomsorgen.
 Utred förutsättningarna för att öppna nedlagda avdelningar på
Humlegården för serviceboende.

Miljö
 Utred åtgärder för att få Vingåkers sjöar och vattendrag gröna,
finansiering bör ske via EU-bidrag.

4
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Ordning och reda i ekonomin



Se över kommunens samtliga projekt, beredningar, utskott med
mera som inte direkt är kopplade till kärnverksamheterna.



Se över möjligheten att outsourca städning, matleveranser,
skötsel av samtliga kommunala grönområden samt snöröjning av
det kommunala vägnätet.



Låta en extern granskare se över samtliga kommunala
anställningar i syfte att effektivisera lönekostnaderna med
målvärdet 3%.



Vi vill inför ett generellt effektiviseringskrav på 1%.



Nya Moderaterna jobbar för att följa SKL´s rekommendation om
2,5 % i överskottsmål över en konjunkturcykel.



Succesivt sänka skatten i takt med vad ekonomin tillåter.



En växande kommun måste investera. Men det är viktigt att
kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar. Det är
av yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla
ansvaret för de driftskostnader som investeringen medför.

5
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Ekonomiska förutsättningar
Vi lever i ett litet exportberoende land, det innebär att det som sker i
världen påverkar oss i Vingåker. Sveriges ekonomi går i dagsläget
relativt bra, men förutsättningarna kan snabbt förändras.
Den rödgröna regeringen monterar just nu ner centrala delar av
arbetslinjen som Alliansen införde under sina år vid regeringsmakten.
Skiftet att gå från bidragslinjen till arbetslinjen resulterade i ca 300 000
nya jobb från 2006 till 20141. När nu skatterna höjs, bidragen ökar och
villkoren för företagande försämras är risken mycket stor att jobben inte
växer fram på det sätt som Sverige och Vingåker behöver.
Vidare ser vi fortsatt ett mer instabilt Europa än vad vi har sett på
länge. Flera medlemsländer har stora problem med sina statsfinanser, vi
ser att det är turbulent politiskt läge i flera länder i och omkring Europa
samt att befolkningen i Storbritannien har röstat för att lämna EU.
Samtidigt ser vi länder som har en positiv tillväxt, både inom och utom
Europa.
Vad detta sammantaget kommer att innebära för oss som bor och
verkar i Vingåker går inte att förutspå i detalj, men vi som
förtroendevalda måste ta ansvar för framtiden. Det gör vi genom att
spara i ladorna under goda år, för att ha ekonomiska skyddsvallar vid
sämre tider.

1

Källa: SCB AKU sep 2006 – sep 2014
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Hushållning med resurserna
Nya Moderaterna tar ansvar för kommunens ekonomi. Det är av
yttersta vikt att kommunens verksamheter iakttar budgetdisciplin. Att vi
har ordning och reda i ekonomin är A och O för att säkra
morgondagens välfärd.

Vi prioriterar de kommunala kärnverksamheterna. Det är mycket viktigt
att rikta pengarna till de områden som vi anser att kommunen ska ägna
sig åt.
Vidare vill vi se ett generellt effektiviseringskrav för samtliga nämnder.
Därigenom sänder vi en tydlig signal såväl internt som till dig som
skattebetalare att vi hela tiden måste motivera varje utgift, så att varje
skattekrona används på bästa sätt.
Vi anser även att kommunens åtaganden i form av projekt, beredningar,
utskott med mera som inte direkt är kopplat till kärnverksamheterna
måste ses över.
Med Södermanlands högsta kommunalskatt är det viktigt av flera skäl
att sänka skatten.

De två starkaste skälen för att successivt sänka skatten är att:
- Arbete alltid ska löna sig.
- Klara framtidens kommunala välfärd. Detta kräver att Vingåker är en
attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

7
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Med länets högsta skattetryck är risken stor att människor tittar på
andra boendeorter när de bestämt sig för att flytta till Södermanland.
Detta leder till mindre skatteintäkter för att finansiera skolan, vården,
omsorgen samt att de privata företagen kan få svårt att tillsätta de
lediga jobben med rätt kompetens.
En växande kommun måste även investera. Men det är viktigt att
kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar. Det är av
yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla ansvaret för de
driftskostnader som investeringen medför.

8
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En skola för kunskap

Barn och ungdomar är Vingåkers framtid. Det är därför av avgörande
betydelse vilken start i livet vi ger dem. Skolan (inklusive förskolan) är
under uppväxtåren en stor del av barnens och ungdomarnas vardag.
Skolan ska därför vara en trygg och stimulerande arbetsplats för såväl
barn som personal.
Det är viktigt att det skapas karriärvägar för lärare och andra
yrkesgrupper inom skola och förskola. Det ska finnas möjlighet att
forska eller ingå i forskningsprojekt som är knutna till arbetet.
Personalen ska uppmuntras att ställa upp som handledare till
nyutexaminerade lärare och detta ska leda till ett kliv i karriären. Bra
ledarskap är centralt för att verksamheten ska utvecklas.
Skolsköterskor och kuratorer är en viktig del i elevvårdsarbetet och ska
finnas nära barnen. Vår satsning ökar skolornas möjligheter att satsa på
elevvård. Ungdomarnas behov av stöd i olika skeenden i livet ökar och
detta medför att mer personal krävs.
Nya Moderaterna anser därför att det är nödvändigt att höja
skolpengen.

9
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Undervisning
Det är den enskilda människan som är utgångspunkten i all
undervisning. Alla elever måste få undervisning utifrån sina
förutsättningar och behov för att få likvärdiga möjligheter att nå
kunskapsmålen. Det gäller barn med särskilda behov såväl som barn
med särskilda begåvningar.
En förutsättning för allt lärande är att barn och elever kan påverka och
känna sig delaktiga och inspirerande i sin egen inlärning. Elever som
har svårigheter att nå målen behöver särskilt stöd för sin utveckling.
Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och
förutsättningar. Vi bör verka för en skola som lär barnen kreativt
tänkande och en självklar nyfikenhet. En skola som inte ryggar för
oortodoxa pedagogiska grepp. Vi måste lita på att våra pedagoger kan
anpassa sin verksamhet så att vi uppnår målet: En skola som tar tillvara
individens unika egenskaper och färdigheter.
Ett systematiskt arbete mot mobbning, baserat på vetenskapliga
metoder, ska bedrivas i alla Vingåkers skolor. Arbetet mot mobbning
ska utvärderas fortlöpande. Ett fortsatt arbete med Örebromodellen
”Effekt” som syftar till att minska användandet av nikotinprodukter och
droger är också av största vikt att arbetet fortlöper och även detta
projekt ska utvärderas löpande.
Entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i skolan. Elevernas
nyfikenhet och upptäckarlust ska tas tillvara för att utveckla kreativitet
och företagsamhet.
Samverkan mellan skola och lokalt näringsliv ska uppmuntras.
10
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Förskolan
En bra tillgång till utbildade förskollärare är avgörande för att
säkerställa förskolans kvalitet och likvärdighet.
Det behövs både kommunalt drivna och fristående förskolor i Vingåker.
Det ger såväl föräldrar som personal större valfrihet. Vi uppmuntrar en
mångfald av pedagogiker och arbetsmetoder.
Barngrupperna ska bibehållas små. Detta är viktigt för att ge våra barn
en lugn och trygg uppväxt.

Grundskolan
Nya Moderaterna anser att grundskolans uppgift är att förmedla
kunskap. Den ska också väcka nyfikenhet efter mer kunskap. För att
eleven ska kunna ta till sig kunskap krävs att det råder ordning och
arbetsro i klassrummet.
Att förstärka grundskolan anser vi vara en mycket viktig investering för
framtiden. Det är i grundskolan individens framtid grundläggs och
därigenom hur vårt gemensamma Vingåker kommer att utvecklas i
framtiden.
Vi är övertygade om att fritt skolval är en central del för att nå goda
kunskapsresultat. Att välja den skola som passar ens barn bäst är viktigt
eftersom varje individ besitter sina unika egenskaper.

11
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Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är viktig som en andra chans för den som inte
fullföljt sin utbildning i skolan, eller behöver omskola sig till ett annat
yrke. Studier som leder till arbete, som yrkesutbildning, bör prioriteras.
Likaså måste krav på närvaro och fullföljande av studier inom
vuxenutbildningen ställas och följas upp.
Viadidakt fyller en viktig roll och det är centralt att Vingåkersbornas
behov av vuxenutbildning tillgodoses. Då arbetslösheten är hög, och
dessutom ökar, bland unga vuxna och utrikesfödda är det viktigt att
vuxenutbildningarna kontinuerligt inventeras.

Fler i jobb
Att så många människor som möjligt arbetar är viktigt både för
samhället och för den enskilda människan. Att kunna försörja sig själv
är grundläggande för självförtroendet och möjligheten att styra över sitt
eget liv. Genom arbetet får man också en naturlig kontakt med andra
människor och blir delaktig i ett socialt sammanhang.
Arbetslinjen ska gälla i Vingåker. Den som är arbetsför, men befinner
sig utanför arbetsmarknaden, ska delta i den aktivitet kommunen
anvisar för att få försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd ska ses som ett
tillfälligt skyddsnät och som en hjälp till självhjälp.
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Tillväxt och företagande ger bättre välfärd
Ett välmående samhälle kräver tillväxt. Resurserna till välfärd och en bättre miljö
kommer från framgångsrika företag. Vingåker måste därför vara en attraktiv ort
för företagsetableringar.

Tillväxt skapas genom människors kreativitet och företagsamhet. Kommunen kan
inte och ska inte styra eller kontrollera denna utveckling utan endast skapa goda
förutsättningar. Politik och näringsliv ska samarbeta, men det ska också finnas en
tydlig skiljelinje.
Näringslivet kan bidra på ett aktivt sätt till att skapa en attraktiv kommun genom
sponsring av olika verksamheter, till exempel inom skolan, kulturen och idrotten.
Nya Moderaterna vill skapa en kommun där idéer tas tillvara, där företag kan
utvecklas och där varje del av vår kommun ges möjlighet att växa utifrån egna
förutsättningar. För en positiv utveckling och en ökad tillväxt i Vingåker behövs
det fler företag och fler som arbetar. Entreprenörer och företagsamma människor
ska uppmuntras, även inom kommunens verksamheter.
Ett gott företagsklimat är helt centralt för att jobben ska bli fler och utanförskapet
mindre. Vi anser att det därför är av yttersta vikt att hela kommunen jobbar
målmedvetet för att stärka Vingåkers företagsklimat och därmed förbättra vår
placering på Svenskt näringslivs företagsranking.

13
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Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Vingåker är högre än i riket. Framför allt står många ungdomar
och invandrare utanför arbetsmarknaden. När vi granskar statistiken från
arbetsförmedling kan vi se att arbetsmarknaden totalt sett i Vingåker har en
marginell positiv utveckling. Däremot är trenden negativ vad det gäller ungdomar
och utrikesfödda2.
Det är viktigt att poängtera att staten bär huvudansvaret för arbetsmarknadens
utveckling, eftersom arbetsmarknadens villkor vad det gäller skatter och stöd i allt
väsentligt beslutas av Sveriges riksdag. Med detta sagt kan och ska vi givetvis
göra allt vi kan lokalt för att jobben ska bli fler.
För Vingåkers kommun är det därför viktigt att följa upp utmaningarna på
arbetsmarknaden med en aktiv lokal politik för fler jobb.

För att jobben ska bli fler vill vi genomföra följande:
- Servicedeklarationer riktat till företag (till exempel utlovade korta

handläggningstider för detaljplaner, bygglov med mera).
- Kortfattade ”lathundar” till medborgare/entreprenörer som ska söka bygglov,
byta avlopp, mm. ”Lathundarna” ska redogöra för projekten i tex punktform, vilka
tillstånd som behövs, kontaktpersoner mm.
- Strävan måste vara att alla ungdomar i de högre årskurserna på grundskolan
kommer ut på praktik (PRAO).
- Individuella utvecklings- och aktivitetsplaner för människor som uppbär
försörjningsstöd3

2

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Vingåker mellan sep 2015 – sep 2016.

3

Läs mer under rubriken ”Bryta utanförskapet”
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Bryta utanförskapet
Vingåker har fler som uppbär försörjningsstöd per invånare jämfört med övriga
riket. Prognosen är dessvärre att Vingåker fram till 2030 dessutom kommer att
öka andelen försörjningsstödtagare ytterligare per invånare, om inte riktade
reformer genomförs.
Förutom att långsiktigt satsa på utbildning och tillväxt är det viktigt att
arbetslinjen gäller. Passiv bidragsförsörjning av arbetsföra människor leder till
fördjupat utanförskap.
Vi vill:
- Att den som uppburit försörjningsstöd i två månader skall få en individuell
framtidsplan. Framtidsplanen skall inventera individens nuvarande kompetenser,
eventuella behov och möjligheter till vidareutbildning samt vid behov bistå
personen att få relevanta vårdinsatser. Det sistnämnda gäller givetvis inte alla som
uppbär försörjningsstöd, men vi vet att människor som uppbär försörjningsstöd i
större utsträckning har till exempel en missbruksproblematik, lider av psykisk och
fysisk ohälsa.

- Att den som uppburit försörjningsstöd i tre månader skall få en aktivitetsplan.
Aktiviteterna ska syfta till att individen kommer närmare arbetsmarknaden. Det
kan till exempel handla om att hjälpa äldre att komma ut, vara ett lyssnande öra
och att göra företagsbesök för att nämna några aktiviteter som kan vara lämpliga
i planen.
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Levande miljö i hela kommunen
Nya Moderaterna slår vakt om en god miljö med grund i förvaltarskapstanken.
Vår politiska inriktning ska rymmas inom de ramar som sätts av en ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling. Vi menar att en god miljöpolitik är fullt ut förenlig
med våra tankar om ett stort personligt ansvar, frivillig samverkan och
marknadsekonomiska principer.
Avfallshanteringen måste utformas på ett sådant sätt att det skapas incitament för
den enskilda människan, familjen och företagen att minska avfallsmängden,
återvinna och kompostera så långt det är möjligt. Detta måste få effekt i taxorna.
Vatten är livets viktigaste naturresurs. Därför är det oroande att våra sjöar och
vattendrag inte håller högsta kvalité. Länsstyrelsen kartlägger hur våra sjöar och
vattendrag mår, de som mår sämst blir röda och de som mår bra är gröna.
Nästan inga sjöar och vattendrag i Vingåker uppnår den gröna statusen.
Många lantbrukare med sjö nära (vattendrag) odlingsmarker har under flera år
utfört strukturkalkningar för att hindra utsläpp i våra sjöar och vattendrag. Dessa
självpåtagna insatser förtjänar en eloge då det medför extra arbete och kostnader.
Nya Moderaterna tar vår vattenkvalité på största allvar och vi vill därför:
- Att en utredning tillsätts som återkommer med effektiva, konkreta förslag på hur
vi kan bidra till att uppnå gröna sjöar.
-

Att man informerar och utbildar friluftslivet kring utombordare mm orsakar
i våra sjöar, alla måste bidra.
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Bor du i Vingåker bor du på landsbygden
Som stolta Vingåkersbor ser vi vårt vackra landskap varje dag. De är lätt att bli
”hemmablind” och ta allt förgivet.
Ett öppet landskap förutsätter att det finns människor som vill bo och verka på
landsbygden. Det måste därför finnas en fungerande infrastruktur i hela
kommunen. Det gäller vägar, elledningar och digitalkommunikation.
Vi ligger långt fram vad det gäller utbyggnad av bredband i hela kommunen,
detta är inte minst viktigt för att få hit nya företag och invånare till vår kommun.
Nya Moderaterna ser lantbruket som en del av näringslivet. Det är en garant för
öppna landskap, en leverantör av livsmedel och energi. För att behålla denna
viktiga del av Vingåkers näringsliv är det centralt att dialogen är god mellan
kommunen och lantbrukarna.

För att hela Vingåker ska leva vill vi utföra och verka för följande:

- Rättvis möjlighet till skolskjuts oavsett var du bor.

- Utreda möjligheten att införa anropsstyrd kollektivtrafik för kommunens
invånare som idag inte har gång- och cykelavstånd till ordinarie kollektivtrafik.
Arbetspendling ska vara huvudfokus.
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Integration
Integration handlar om att bryta utanförskapet och ersätta det med gemenskap.
Utanförskap kommer i många former och begreppet integration används på flera
sätt. I det här fallet syftar det på integration av invandrare i det svenska samhället.
Vi ser inte invandrare som ett homogent kollektiv, utan som enskilda människor
som har det enda gemensamma att de är födda i ett annat land. Vi utgår också
från att var och en kan och vill ta ansvar för sitt eget liv och leva i fred och frihet
under spelreglerna i ett demokratiskt samhälle.
Det är också viktigt att kommunen/samhället ställer tydliga krav på vår invandrade
befolkning, språkkunskap och viljan att vilja bidra från båda håll är av största vikt.
Att människor kommer till Vingåker med sina erfarenheter och kunskaper och
hjälper till att bygga en framtid både för sig själva och för kommunen är en
möjlighet. Men det är en möjlighet som vi inte har lyckats ta vara på tillräckligt
bra. Det tar idag allt för lång tid för människor att komma ut på
arbetsmarknaden.
Vår strävan är ett samhälle som fungerar för alla människor oavsett deras
förutsättningar. Centralt är då en skola som ger alla de kunskaper som de
behöver för ett fritt självständigt liv och en väl fungerande arbetsmarknad där alla
kan få ett jobb inom rimlig tid.
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Jämställdhet
Vår syn på jämställdhet är att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar.
Det är varje enskild människas eget ansvar att förverkliga sin potential utifrån de
förutsättningarna.
Kvinnor måste få fler arbetsgivare att välja mellan. I många traditionellt
kvinnodominerade yrken, framför allt inom vård och omsorg, finns bara kommun
och landsting. Konkurrens om arbetskraften ger högre status och bättre villkor.
Därför är det också en viktig jämställdhetsfråga att få in fler alternativ till den
kommunala verksamheten. Att öppna för alternativ ger också fler kvinnor
möjlighet att starta egna företag inom den bransch där de besitter kunskap och
erfarenhet.
Utifrån senaste lönekartläggningen ser vi att inga stora osakliga löneskillnader
föreligger, däremot brottas vi med ojämn könsfördelning i flera yrkesgrupper. Vi
motsätter oss kvotering, men det är viktigt att poängtera att arbetslag med större
mångfald levererar bättre resultat. Av den anledningen är det viktigt att lyfta
bland annat en jämnare könsfördelning samt bredare mångfald i våra
medarbetares bakgrund när vi rekryterar chefer och har chefs- och
ledarskapsutbildningar.

Socialt ansvar för våra medmänniskor
Det medmänskliga ansvaret i Vingåker ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna
har vi mot de människor som har det svårast. Människor som söker hjälp och
stöd hos kommunen ska få det på ett rättssäkert sätt och deras integritet ska
respekteras. Samma sak gäller vid den myndighetsutövning som socialtjänsten har
ansvar för.
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Ett bra socialt arbete har också ett viktigt brottsförebyggande syfte. Socialarbetare
har en möjlighet att upptäcka ungdomar och andra som är på väg åt ett
destruktivt håll, mot missbruk eller brottslighet. Tidiga och tydliga insatser kan ge
dem en ny chans i livet och bespara samhället i övrigt både lidande och
kostnader.

Sociala insatser för ungdomar
Barn och ungdomar som far illa måste uppmärksammas tidigt och få stöd och
hjälp. Alla barn/ungdomar har rätt att få utvecklas till trygga, ansvarstagande och
självständiga medborgare.
Det är viktigt att samarbete sker med skolan, barn- och ungdomspsykiatrin,
Landstinget och även ideella organisationer när det gäller att möta de behov som
finns hos barn och unga.

Missbrukarvård
Arbetet mot drogmissbruk kräver förebyggande insatser. Här är ett gott
samarbete med föräldrar, skola och polis nödvändigt för att rädda så många som
möjligt från att hamna i ett drogmissbruk.
Inom missbruksvården är det viktigt att samarbetet ständigt förbättras i hela
vårdkedjan. En förstärkning av hemmaplansalternativ i kombination med
kvalitetssäkrade institutioner och externa behandlingshem ser vi som en
nödvändighet.
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Vård och omsorg med kvalitet
Nya Moderaterna vision för omsorgen grundar sig i att människor själva kan
bestämma och att de själva fattar bättre beslut än klåfingriga politiker. Äldre och
personer med funktionsnedsättning är tillsammans med sina anhöriga de som i
första hand bör avgöra vilket boende som är bäst för individen och vilken
leverantör som ska utföra tjänster i hemmet/vardagslivet.
Vi välkomnar profilering av olika slag och vill släppa fram alternativen –
kooperativ, föreningar, företag, kyrkor och stiftelser. Människors egna behov och
önskemål ska stå i centrum. Valfriheten är en rättighet för varje individ.
Läkemedelsgenomgångar ska ske årligen för samtliga brukare där kommunen bär
ansvaret för medicineringen. Sådana genomgångar sparar både mycket pengar
och mänskligt lidande genom att människor slipper vara felmedicinerade.
Servicedeklarationer ska tas fram för att garantera korta kötider och insatser i tid.

Personer med

funktionsnedsättning

Utvecklingen av omsorgen ska utgå från individens egna förutsättningar och ska
utformas så att den enskildes förmågor och resurser tillvaratas och utvecklas.
Kön till gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska hållas kort.
Målsättningen måste vara att unga människor med funktionsnedsättning inte
tvingas bo kvar hos sina föräldrar längre än övriga ungdomar.
Det är ytterst viktigt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar
erbjuds arbete eller sysselsättning som upplevs som meningsfull av brukarna.
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Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för oss som bor i Vingåker. Våra
gemensamma resurser är dock begränsade. Därför prioriterar Nya Moderaterna
kultur- och fritidsinsatser som är riktade till barn och ungdomar.
Mycket bra görs redan idag på biblioteket men det finns utvecklingspotential som
går att utveckla inom ram.
Vi har gjort många investeringar till föreningar och Tennisparken, därför anser vi
att slottet får vänta och att man under 2018 ser över den administrativa delen och
effektiviserar denna.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Ledarskapet är centralt för att verksamheten ska utvecklas. Vi vill se tydliga
ansvarsområden och duktiga ledare som är trygga i sin yrkesroll.
All kompetenshöjande utbildning och ytterligare ansvarsområden ska märkas vid
lönesättningen. All personal ska ha möjlighet att påverka sin individuella
löneutveckling. Det är viktigt att individuella utvecklingsplaner finns för alla
tillsvidareanställda medarbetare och att uppföljning sker regelbundet (till exempel
årligen).
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Styrning av kommunen
Tydliga och mätbara mål
Nya Moderaterna vill ha ett styrsystem som är enkelt och lättbegripligt. För
många mål, otydliga mål och icke mätbara mål gör det svårare att styra
kommunen. Målen ska därför vara få, tydliga, mätbara och avspegla de politiska
prioriteringarna.
All kommunal verksamhet ska sträva efter att uppfylla målen under följande
förutsättningar:


All verksamhet måste följa de lagar som gäller.



All verksamhet måste hålla sin budget.



All verksamhet ska bedrivas på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.

Servicedeklarationer
Vi vill införa servicedeklarationer inom kommunens samtliga verksamheter.
Servicedeklarationen kan sägas vara ett avtal mellan kommunen och den enskilde
brukaren / invånaren / företaget. Deklarationen anger vad man kan förvänta sig
från kommunen och vad det kommunala åtagandet innehåller.
Om kommunen inte lever upp till sina åtaganden ska någon form av
kompensation utgå.
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Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
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Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
I detta cirkulär presenterar vi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 17:42) är skatteunderlagstillväxten uppreviderad 2017, nedreviderad 2018 och 2019 samt uppreviderad
2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, dels regeringens förslag om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år.

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP
och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på
att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt
inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken
torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes
födda.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår
prognos sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår
till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli
en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns
vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet
har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer.
Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl
faller.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare
krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.
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. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016 2017
BNP* 3,4
Sysselsättning, timmar*

2,1

2018

2019

2020

2021

3,4

2,8

1,6

1,3

1,6

1,2

0,9

–0,2

0,4

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

7,0

6,6

6,4

6,5

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,3

3,1

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4

2,5

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,8

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,9

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,6

1,0

0,8

0,5

0,9

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

Befolkning 1,3

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis
Skatteverket presenterade den 5 september ett preliminärt beskattningsutfall för 2016.
Deras prognos för skatteunderlagets förändring (baserad på 99,0 procent registrerade
deklarationer) innebär en ökning av skatteunderlaget med 4,9 procent. Det ger inte
skäl att ändra vår bedömning från augusti, att ökningen uppgick till 5,0 procent. Nästa
gång Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall är den 3 oktober.
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Skatteunderlagsprognosen för 2017–2021 är baserad på den samhällsekonomiska bild
som beskrivs kortfattat här ovan och som kommer att presenteras utförligt i höstens
Ekonomirapport den 17 oktober.
Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget
vuxit i snabb takt 2015–2016 (diagram 1). Den goda konjunktur Sverige nu befinner
sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas
utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas
delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

6
5
4
3
2
1
0
-1

2015

2016

2017

Sysselsättning , timmar
Övrigt
Realt

2018

2019

2020

2021

Timlön
Exkl. regeleffekter
Summa

Källa: Skatteverket och SKL.

Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets underliggande ökning gradvis avtar
till en takt som 2019 understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet, för att därefter tillta något. År 2018 är skatteunderlagets faktiska ökning 0,6
procentenheter mindre än den underliggande. Det beror på att skatteintäkterna minskar
till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som
kompenseras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med
motsvarande belopp.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti
Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 17:42)
förklaras till övervägande del av att arbetade timmar utvecklas på annat sätt än i augustiprognosen. Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och första halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en högre nivå vid utgången av juni i år än enligt tidigare
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statistik. Huvuddelen av skillnaden uppstod 2016 och motsvaras av en lika stor nedrevidering av timlönen, vilket innebär att vår prognos på lönesumman 2016 ligger fast.
Även ökningen av arbetade timmar hittills 2017 har varit större än vad som var känt i
augusti, vilket medfört en marginell upprevidering av skatteunderlaget 2017. Vi har
dock inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019.
Det innebär att vi nu förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019 än vi
gjorde i augusti.
I Budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en rad förslag inom arbetsmarknadsområdet som sammantaget bedöms höja den potentiella sysselsättningsnivån
på några års sikt. Detta har föranlett en kraftigare ökning av arbetade timmar 2020 vid
konjunkturell balans än enligt vår tidigare bedömning.
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av
prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en mindre del motverkas detta av att SKL räknar med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara sociala ersättningar till hushållen, delvis till
följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet.
På regeringssammanträdet den 28 september ska regeringen fastställa de uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 som ligger till grund för preliminär utbetalning av kommunal- och landstingsskatt 2018. Sannolikt kommer de att fastställas till 1,048 respektive
1,034 i enlighet med den prognos som publicerades i Budgetpropositionen för 2018.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016 2017

2018 2019

2020

2021

2016–2020

3,9

21,7

SKL, sep

5,0 4,4

3,4 3,5

3,8

Reg, sep

4,9 4,8

3,4 4,0

3,9

ESV, sep*

5,3 4,5

3,5 3,4

3,4

SKL, aug

5,0 4,3

4,1 3,6

3,5

22,8
3,5

21,8
22,3

*ESV:s prognos gjordes innan Budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s
2016, framförallt till följd av högre pensionsinkomster och lägre grundavdrag. SKL:s
prognos för 2018 visar nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att
SKL men inte ESV beaktat förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65
år. Förklaringen är att ESV räknar med svagare utveckling av såväl arbetade timmar
som timlön. Även 2020 och 2021 har SKL:s prognos större skatteunderlagstillväxt än
ESV:s på grund av att både timlön och arbetade timmar tilltar snabbare.
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Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt 2019, 2020 och 2021 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt
årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016 2017

2018

2019 2020

Snitt 10 år

4,0 4,0 3,9

Årlig ökning

5,1 4,3 4,0

3,5 3,8 3,9

Differens

1,1 0,3 0,1

–0,3

2021

3,8 4,0 4,1
–0,2

–0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt beskattningsutfall september
Som nämns ovan har Skatteverket sammanställt preliminärt beskattningsutfall per september över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2016. Utfallet finns att
hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/#view=dataset&resource=https://skatteverket.
entryscape.net/store/9/resource/211
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 5 december.

Slutavräkningar 2016–2018
Slutavräkning 2016
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2015 och 2016 till 5,0 procent respektive 5,3 procent i Budgetpropositionen för 2016. Slutligt utfall för 2015 blev 5,05
procent och vår prognos i december 2016 visade på en ökning av skatteunderlaget
med 4,8 procent för 2016. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2016 till –206 kronor per invånare den 1.11.2015.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär en uppräkning med 5,0 procent för 2016
och därmed uppstår en korrigeringspost på +83 kronor per invånare den 1.11.2015 för
2016. Jämfört med vår prognos i augusti är det ingen förändring.
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Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0 procent
respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2017 blir negativ
och uppgår till –347 kronor per invånare den 1.11.2016. Jämfört med vår prognos i
augusti är det en förbättring med 43 kronor per invånare.
Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent
respektive 3,4 procent, enligt Budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2018 blir negativ
och uppgår till –177 kronor per invånare den 1.11.2017.

Utjämningssystemet, preliminära beräkningar 2018
Kostnadsutjämningen
SCB har publicerat det preliminära utfallet för kostnadsutjämningen den 28 september.
Jämfört med prognosen från april har några förändringar gjorts. För det första utgår
SCB:s beräkningar från de faktiska verksamhetskostnader 2016, medan vår aprilberäkning byggde på prognoser. Våra aprilprognoser överensstämde dock väl med det
definitiva utfallen, varför detta inte förändrar utfallen i nämnvärt utsträckning. Däremot har variabeln Ekonomiskt bistånd längre än sex månader i delmodellen för individ- och familjeomsorg uppdaterats med 2016 års data. Sammantaget minskar andelen
med fyra procent, men trettio kommuner har en förändring på minst 20 procent. Variabeln är en av de tyngst vägande i kostnadsutjämningen, vilket medför att kommuner
med stor förändring av antalet invånare som fått långvarigt försörjningsstöd också får
en relativt stor utfallsförändring i kostnadsutjämningen.
Kommunens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ”Prognosunderlag K
2017–2021-17047” rad 22.
Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen

I ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” är kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive eventuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär att
de 49 kommuner som är aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan)
hanterar denna post separat.
Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2012 och
2016 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2016 och 2017. Om
kriteriet för befolkningsökning 2016–2017 uppfylls kommer det totala utfallet i kostnadsutjämningen att förbättras för dessa kommuner. I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som finansieringen av densamma. I
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filen ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” har eventuell ersättning för eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Beloppet kan dock förändras beroende på utfallet i befolkningsstatistiken.
Tabell 4. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s bedömning av den preliminära ersättningen
Kronor per invånare respektive procent
Kommun Kom

Knivsta
Upplands-Bro

Årlig genom-

Procentuell

tion för efter-

pensa-

snittlig för-

förändring

Kommun Kom

tion för efter-

pensa-

Årlig genomsnittlig för-

Procentuell
förändring

släpnings-

ändring över

släpnings-

ändring över

effekter,
kr/inv

gränsvärde
2012–2016

2016-11-01–
2017-06-30

effekter,
kr/inv

gränsvärde
2012–2016

2016-11-01–
2017-06-30

1 067

3,13 %

2,91 %

Habo

111

1,60 %

1,03 %

853

2,35 %

2,48 %

Växjö

105

1,35 %

1,01 %

Trosa

773

1,78 %

2,39 %

Botkyrka

102

1,22 %

1,00 %

Älmhult

722

1,30 %

2,23 %

Södertälje

99

1,43 %

0,99 %

Sundbyberg

722

3,97 %

2,37 %

Bollebygd

88

1,73 %

0,98 %

Värmdö

655

1,53 %

2,10 %

Täby

38

1,48 %

0,88 %

Haninge

475

1,86 %

1,77 %

Lomma

34

1,70 %

0,87 %

Sigtuna

399

2,26 %

1,61 %

Lilla Edet

28

2,12 %

0,86 %

Järfälla

396

2,13 %

1,58 %

Stockholm

19

1,51 %

0,85 %

Oxelösund

386

1,36 %

1,60 %

Avesta

16

1,82 %

0,83 %

Helsingborg

384

1,51 %

1,56 %

Solna

0

2,27 %

0,73 %

Enköping

379

1,48 %

1,60 %

Tyresö

0

1,84 %

0,40 %

Lessebo

350

1,91 %

1,47 %

Strömstad

0

1,55 %

0,61 %

Ale

343

1,40 %

1,51 %

Sollentuna

0

1,54 %

0,55 %

Upplands Väsby

341

1,85 %

1,51 %

Åre

0

1,49 %

0,52 %

Huddinge

280

1,58 %

1,35 %

Fagersta

0

1,49 %

0,76 %

Malmö

243

1,58 %

1,27 %

Göteborg

0

1,40 %

0,79 %

Nykvarn

236

2,43 %

1,27 %

Lidingö

0

1,39 %

0,43 %

Örebro

226

1,32 %

1,28 %

Halmstad

0

1,37 %

0,63 %

Nacka

213

1,66 %

1,26 %

Falkenberg

0

1,33 %

0,74 %

Uppsala

200

1,41 %

1,24 %

Salem

0

1,30 %

0,34 %

Hylte

185

1,97 %

1,16 %

Vänersborg

0

1,28 %

0,30 %

Österåker

174

1,80 %

1,15 %

Härryda

0

1,27 %

0,66 %

Norrköping

143

1,28 %

1,10 %

Uddevalla

0

1,21 %

0,63 %

Hultsfred

134

1,61 %

1,06 %

Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska ututjämningen för åren 2017 till 2020 (tabell 5 och 6). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning i samband med Budgetpropositionen för 2018 framgår av cirkulär 17:46 tabell 3 och 4.
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Skillnader jämfört med SCB:s beräkningar beror på till stor del på att SCB använder
sig av folkmängden per den sista juni 2017 medan vi använder en prognos på befolkningen per den 1.11. 2017.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära beskattningsutfallet för inkomstår 2016 per september (4,9 procent). Vi använder förbundets prognos
på den definitiva taxeringen, 5,0 procent.
Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Miljoner kronor
2017

2018

65 811

67 789

69 897

72 553

1 052

1 065

1 076

1 086

259

34

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

67 104

68 885

70 973

73 640

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

67 007

70 407

75 550

80 525

–97

1 522

4 578

6 885

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)

2019 2020

Källa: SCB och SKL.

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Kronor per invånare
Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

2017

2018

2019 2020

6 602

6 718

6 857

7 047

106

106

106

106

26

3

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 732

6 826

6 963

7 152

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 722

6 977

7 412

7 821

–10

151

449

669

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL.

Välfärdsmiljarderna som aviserades i BP2017
I samband med Budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till
kommunsektorn om 10 miljarder fr.o.m. 2017 för att kommuner och landsting ska ha
långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via
det kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kronor per invånare, dels med en
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och
nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.
Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
OBS! Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten

ovan. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.
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Tabell 7. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommunernas andel
Miljoner kronor och kronor per invånare
Totalt,

Generell fördelning,

Generell fördelning,

Modellberäknad

År

mnkr

mnkr

kronor/invånare

fördelning, mnkr

2017

7 700

2 100

211

5 600

2018

7 700

2 100

207

5 600

2019

7 500

3 500

342

4 000

2020

7 300

4 900

473

2 400

2021

7 000

7 000

668

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.

”Nya välfärdsmiljarder” i BP18
I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5
miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen för 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. I SKL:s beräkningar av regleringsposten ingår dess medel och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019. Se cirkulär 17:46 tabell 3 och 4.

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter
för LSS-utjämningen för 2018. Regeringen har även i år beslutat att uppdaterat beräkningen av personalkostnadsindex med uppgifter från RS 2016.
Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 17:32) har förändringar
skett beroende på ett fåtal rättningar i underlaget från Räkenskapssammandraget för
utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda kommunerna påverkar detta även
den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. Dessutom kan uppdaterade befolkningssiffror till 2017-06-30 ge differenser för enskilda kommuner.
OBS! I ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” använder vi en prognos på befolkningen per den 1.11. 2017. Skillnaderna mot de tidigare prognoserna finns redovisade
i tabell 5 i SCB:s utskick. Även differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär
17:18) är relativt små för de kommuner där beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2016.
I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är
uppdaterad till den 1 november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fattar beslut om bidrag och avgifter för år 2018, kan förändringar ske som påverkar uppgifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis med smärre differenser
mot denna prognos.
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2016–2021. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2016

2017 2018

2019 2020

2021

Arbetskraftskostnader*

3,6

3,2 3,3

3,1 3,8

3,3

Övrig förbrukning

0,7

2,1 2,3

2,6 2,6

2,6

Prisförändring

2,7 %

2,8 %

3,0 %

3,0 %

3,4 %

3,1 %

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och
2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter per år.
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst
2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de
antagande om priser, löner m m som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för
varje år framåt. För 2018 och 2020 påverkar det PKV med 0,3 respektive 0,4 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS,
dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter
i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2017–2021
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2017–2021 på vår webbplats på nedanstående länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.
I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för
åren 2017–2021. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 17:42) beror på:
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018

Beräkningarna bygger i övrigt på 2017 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2017–2021. Den del som fördelas utifrån
flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP
2018 ingår SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2017–2021
med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:
•
•
•
•

Skattesats
Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
Skatteunderlag i riket

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller
finansfunktion.
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Rutiner för prenumeration/beställning av modellen år 2017
Beställning för nya användare

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2016 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter &
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se.
Priset år 2017 är 1 800 kronor.

Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”
Måndagen den 27 november erbjuder vi ett extra tillfälle i vår kurs utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av
utjämningssystemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi
går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får
även möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.
Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

När

Måndagen den 27 november, kl. 9:30–16:30

Preliminärt program

•
•
•
•

vid ankomst: Kaffe och smörgås
09.30–12.00 Utjämningssystemet
12.00–13.00 Lunch
13.00–16.30 Modellverktyget ”Skatter & bidrag”

Kostnad 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.
Anmälan via e-post till Mona Fridell (mona.fridell@skl.se) eller tfn 08-452 79 10 sen-

ast den 9 november. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen.
OBS! Då vi inte har tillgång till en datasal denna gång, måste alla deltagare ha med sig
en egen dator!

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter
finns ovan. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under ekonomi, juridik, statistik/ekonomi/budget och planering/skatter och bidrag kommuner eller nedanstående länk:
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utjamningssystemetochmodellenskatterbidragkommuner.13027.html

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-17047nr5.xls
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från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
Kommuner som uppdaterar modellen manuellt behöver göra nedanstående förändringar i blad 2 Indatabladet. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kommun”.
• Skriv in regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 i cellerna
C8–D8. Dessa uppgår till 4,8 för år 2017 och till 3,4 för år 2018.
• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell
2, första raden.
• Skriv in kommunens preliminära beskattningsutfall för inkomståret 2016 i cellen
C20. Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell C48.
• Skriv in ny statsbidragsram för åren 2018 till 2021 i cellerna D32–G32. Beloppen
är: 70 406,870; 75 550,370; 80 524,770; 82 624,770.
• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2018 till 2021 i cellerna D35–G35. Beloppen är: 67 788,943; 69 897,270; 72 553,098; 75 381,575
• Skriv in det överskjutande beloppet för kostnadsutjämningen i cell D39. Beloppet
är –2,975
• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Beloppen syns i
tabell 1, sjunde raden.
• Skriv in preliminär kostnadsutjämning 2018 i cell D63. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell D22. Eventuell formel ska skrivas över. Kommuner som kan komma ifråga för eftersläpningsersättning (se tabell 4) ska, liksom
tidigare, ha en formel i denna cell. Formeln ska lyda =xxxx + (OM(N5>2;'Blad 6
Befolkningsförändringar'!D85;0)) där xxxx = kostnadsutjämning 2018 enligt prognosunderlaget.
• Skriv in preliminär LSS-utjämning 2018 i cell D66. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell D26. Eventuell formel ska skrivas över.
Följande ändringar måste göras i blad 1 Totala intäkter:
• Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2017 års inkomster i cell H30 (–347
kr/inv.).
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2018
års inkomster i cell I32 (–177 kr/inv.).
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg
väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet ”kommun”.

Information om tidpunkter under 2017
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.
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Du har väl aktiverat prenumeration från vår webbplats? F ör att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå
sidfoten längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi) 0845278 19,80 Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Peter Sjöquist (L SS-utjämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 084527910.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

/J7 ~
Niclas Johansson

Bilagor

"Prognosunderlag K 2017- 2021-17047", finns på vår webbplats på följande länk:
http://www.skl. se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 20192020
Arbetsutskottets beslut

F örslag till kommunfullmäktige
1. Konul1Unfullmäktige fastställer den konununala skattesatsen till oförändrat
22,73 luonor per skattehona.
2. KOl1Ullunfullmäktige beslutar att i samband med beslut om k011Ununplan med
budget ska årligen motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag öronmärkas till den demografiska reserven.
3. Konununfullmäktige ger kOl1Ununstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett
högsta lånebelopp om 121,4 mh, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive
ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
4. Konununfullmäktige ger konununstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser,
upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mh, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.
5. Konununfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser,
upp till ett högsta lånebelopp om 125,0 mh, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven
6. Konununfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående .års bokslut.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Lagstadgad moms tillkommer på
kOl1Ununens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt
momslagen.
8. Konununfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget
för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.
Beskrivning av ärendet

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för
2018 och flerårsplan för 2019-2020 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 (kf § 71/2017).
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Därtill ska justering göras utifrån senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) samt vissa justeringar för den finansiella
verksamheten, exempelvis arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig
förändring av pensionsskuld.
Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från Sveriges KOllununer och Landstings septemberprognos (cirkulär
17:47). En procent av summan av skatter och statsbidrag ska öronmärkas dels till
årets budgeterade resultat, 5.502 tla och dels till den demografiska reserven, 5.502
tla.
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Resursberäl<ning för 2018
Nettoramar inkl interna poster

l

I

J-=I

~I

J

I

Befolkning: 9.1 75 personerför skatt/statsbidrag

I

Ksau 171031

I

I

I

I

1

ICirkulär 17:47

rStatistico~1704

I

r

~
r

~~

I

~

I

Tillfålliga Uppräkn I uppräkn ~uppräkri Uppräkn IJJPpräknJuppräkn Uppräkn Volymför g
rOlitiSk Förändr Beräkning
~get
medel
Löner
_
hyrQ_'- flokaIVär!!rl~_ÖP vj!r!<s övililfl budget ex befolkn' prognos prio.KL imf
[2017
2017
12,5%
1,5%
2%
2%
1,5%
I
I"<lgnos Ikronor
§71/2017 IK:"F-i uni 2 018
-I
I I
I
I
I -I
%
(Minus=merL
I
529360
-4034

~u"get

--

KS -direktiv

I

Finansen
varav
SkattfY ocll statsbidrag
526562
Bidrag mottagning asyl
18023
Arbetsgivaravgifter och pensionfY -106610
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
-1046
Övrigt finansen
908
Avskrivning invest. synnerliga skäl
O
Intern intäkt PO-pJlägg
96849
DenlOgrafisk reserv
-5266
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:
529360
Kommunstyrelsen
varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
A vskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Va/nämnd
Utökning av ram
Överförmyndaren
l ekparkfY och sporthallar, VKFA B
Ökat PO-pJ/ägg enligt SKl
1ftfYrört tillfälliqa medel
Kultur och fritid
Ökat PO-pJ/ägg enligt SKL
Upprustning Slottet
IftfYfOrt tillfälliqa medel
Samhällsbyggnad
Bygghand/äggare
KorrifYing miljöintäktfY
Ökat PO-pJ/ägg enligt SKl

-97497

-6618
-4034

-4 034
-1156

O

914

-1500

-1500
100402
-5502

-6

-117

-484

-3141
914

1333

-1 500
102911
-5502

2515

-583
O

583

-3347 -101213

-700

1

550241
18448
-112 128

305
620

16 220 541546
-216

O
O

3539

549043

-2991

-104904

O
-8445

-8445

-10 353
-11 538

-2231
311
-250

-12583
-11221
-250

-12583
-11 221
-250

-36

-36

-36

-114

-114

-114
-100
-1 388
-1 250
-353

-100
-1388
-1250
-353
-1 125
-14432

-400
-5918

1125
400

400
O

-212

-138

-90

O

-5

O

-4

-6

-14343

O

-6062

O

-651
-68
-583
O
-44

-14993

O

-6106

O

O
O

-44

Socialnämnden
varav
ii/drromsorg
65-19 Jr
80-89 Jr
90- ÖvfY
Utökning av ram
IfterfOrt tillfälliga medel
Ökat PO-pJ/ägg enligt SKl

-197603

O

-2911

-343

-126

-485

-33989
-3325
-19983
-36923

-33989
-3325
-19983
-36923
1650

-4382
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-33

-319

-10026

-202852

3,41%
3,62%
13,14%

-201296

-211 713

236

-34933

-2899
-4852

-841

-4200
-82302
-40805
-841

220

-2220

-1 316

-204612

O
O
O

-21915
-46304

O

-2000

-21915
-46304

1,95%
1,51%

-428
-125

428
125

-35364

-35364

-3,88%

1313

-1313
-2000

14925

-841

219
580
910
O

-1180
-1094

32,91%

2005

-21915
-46304

-1 650

°

2625

548100
18143
-113348
-5080

6
3553
-237
-583

_I

-913

-198986

1 % överskott av skatter
Differens

r

21 538
120

1125

J

-1412

Barn/utbildning
varav
Försko/a, O-S Jr
Färska/ek/ass, 6 Jr
Grundsko/a, l-IS Jr
Gymsko/a, 16-18 Jr
Ökat PO-pJ/ägg enligt SKl

TOTALT

l

-35364

1 650

3175 -8799 -4034 -1 258

-171

-93112874 15781

-9805

-1 316

O

-915 -2304

6714

5 266

5502

9659

1212
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Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade
resultat för 2018 uppgår till 6.714 tkr och att det finns 1.212 tkr tillgodo utöver
kommunfullmäktiges fastställda resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag för 2018.
Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för åren 2019-2020.
Konu11Unens budgeterade resultat uppgår till 6.714 tkr år 2018, 353 tkr för år 2019
samt till -8.663 tkr för år 2020. Enligt kommunallagens balanskravsregler ska ett
negativt resultat återställas inom tre år.
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FLERÄRSPLAN 2018-2020
Nettoramar inkl interna Ksau 171031
Cirkulär 17:47
Förslag
Förslag
budget
budget
2018
2019
9175 personer 9225 personer
Befolkningsantagande
Finansen
varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Arbetsgivaravgifter och pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0 %)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skä
Intern intäkt PO-p§lägg
Demografisk reserv, 1 %
Nybyggnation Slottskolan

Summa:

S50241
18448
-112728
-3747
914
-1500
102917
-5502

568573
13180
-117289
-5160
950
-2000
105490
-5686
-2166

Förslag
budget
2020
9275 personer

588603
7910
-122287
-7994
986
-2000
105454
-5886
-4331

549043

555893

560455

-104904

-107640

-110574

-8445
-12583
-11221
-250
-36
-174
-1388
-1250
-700

-8732
-12848
-11875
-250
-36

-8894
-13119
-12810
-250
-36

O

O

-1388
-1250
-700

-1388
-1250
-700

-14993

-15894

-16740

-583

-583

-521

-6106
-211713

-6254
-215669

-6404
-219716

varav
Förskola, 0-5 §r
Förskoleklass, 6 §r
Grundskola, 7-15 §r
Gymskola, 16-18 §r

-34933
-4200
-82302
-40805

-34933
-4200
-82302
-40805

-34933
-4200
-82302
-40805

Socialnämnden

Kommunstvrelsen
varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
A vskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Lekparker och sporthallar, VKFA B
Utökad ram

Kultur och fritid
Upprustning Slottet

SamhällsbVClClnad
Barn/utbildninQ

-204612

-210083

-215684

varav
Aldreomsorg
65-79 §r
80-89 §r
90- över
Utökad ram

-21975
-46304
-35364
-2000

-21975
-46304
-35364
-2000

-21975
-46304
-35364
-2000

TOTALT, budgeterat resul

6714

353

-8663

5502

5686

5886

1212

-5332

- 14549

1

överskott av skatter o
Differens mot kf:s mJI pJ 1 %
%
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Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
budgetförslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlå tande, 2017-10-19 med tillhörande bilagor
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Plats och tid

Tisdagen den 31 oktober 2017 iHjälmaren, kommunhuset, kl. 10.00-14.15

Beslutande

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

Övriga deltagande

Leif Skepps tedt (S) ), ej tjänstg. ers
Helena Edrenius (S), ej tjänstg. ers, §§ 151-159
Anders Lundström (V1L), ej tjänstg. ers
J oacim Bock, sekreterare
Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef, §§ 151-1 53
E lin Höghielm, ekonomichef

Utses att justera

Charlotte Prennfors

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, onsdagen den 1 november 2017, kl. 15.00

Sekreterare

j~;; ; ~
'

Ordförande

~~~ii·~· ;·r. ·r.··~·····,····· · · · ·············· ···· ··· .............................

~

Paragrafer 151 -166

j)~~

Justerande

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

Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-10-31
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-11-02

anslags nedtagande

2017 -11 -24

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande
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Delårsrapport - Viadidaktnämnden
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Från Viadidaktnämnden föreligger delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 201708-31 .
Beslutsunderlag

Delårsrapport från Viadidaktnämnden
_____
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Viadidaktnämnden

1 Förvaltningsberättelse
1.1 Ansvarsområde
1.1.1

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i
Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal
vuxenutbildning. Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för
invandrare samt särskild utbildning för vuxna. I uppdraget ingår också ansvar för
samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt viss
validering.
Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare
tillhandahålla yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid
lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk
utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa vidare
på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.
Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser gentemot personer som
står utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Nämnden
samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar
Viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som står utan
arbete och studier.

1.2 Sammantagen bedömning
Viadidakt verkar inom områdena vuxnas lärande och arbetsmarknad för att bidra till
kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning.
Arbetet under året har följt de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med
budget för 2017. Verksamhetens utmaningar är stora med en förhållandevis hög arbetslöshet i
både Katrineholms och Vingåkers kommuner. Samtidigt är också invånarnas utbildningsnivå i
båda kommunerna lägre jämfört med riket som helhet.
I denna delårsrapport konstateras att reformtakten inom Viadidaktnämndens område är hög
vilket bidrar till att verksamhetens förutsättningar snabbt förändras. Genom ett riksdagsbeslut
under våren har bland annat ett nytt så kallat studiestartsstöd införts. Detta stöd syftar till att få
arbetslösa med ett stort behov av utbildning att börja studera. Viadidakts uppgift blir här att
bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i de båda kommunerna. Därefter fattar Centrala
studiestödsnämnden det slutliga beslutet. Viadidakts hantering kommer att kräva administrativa
resurser men kan även leda till ett ökat tryck på att tillhandahålla utbildning.
Regeringens avsikt är också att utveckla den samverkan som sker mellan kommunerna och
Arbetsförmedlingen utifrån de lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av
Delegationen för unga till arbete. Regeringen har därför gett delegationen i uppdrag att främja
upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden
Uppföljningen vid halvårsskiftet 2017 visar att verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen
fortsätter att öka. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt
inom svenska för invandrare (sfi). Det växande antalet elever inom sfi talar för att volymerna
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.
Antalet deltagare inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har också ökat. Förvaltningens
3
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bedömning är att det sammantaget kommer att ha varit fler deltagare i Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder under år 2017 jämfört med år 2016. Samtidigt som volymerna ökar
inom området finns vissa positiva signaler vad gäller utvecklingen av verksamhetens resultat.
Det kan bland annat noteras att andelen deltagare som anvisats från socialförvaltningen i
Katrineholm som går vidare till egen försörjning efter avslutad insats har ökat.
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.
Viadidakt strävar efter att öka måluppfyllelsen inom båda verksamhetsområdena. I november
2016 beslutade Viadidaktnämnden bland annat om en plan för det systematiska kvalitetsarbetet
inom vuxenutbildningen, i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och
effektiv studiemiljö. Med stöd i denna planering har ett flertal konkreta förbättringsåtgärder
genomförts, bland annat har en studieverkstad utvecklats i syfte att öka lärarstödet till skolans
elever utöver ordinarie undervisning. Förvaltningens bedömning är att det systematiska
kvalitetsarbetet, som bygger på hög delaktighet från all personal, skapar förutsättningar för att
långsiktigt nå ökad måluppfyllelse. För att främja målet om höjd utbildningsnivå har
Viadidaktnämnden under våren 2017 även antagit en Strategi för högre studier vid Campus
Viadidakt.
På motsvarande sätt har ett antal åtgärder vidtagits som fokuserar på att fler deltagare i
Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder ska gå vidare till egen försörjning efter avslutad insats.
Fokus har bland annat legat på metodutveckling och samverkan med andra aktörer som viktiga
förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden.
Viadidakts sammantagna bedömning är att det förbättringsarbete som pågår inom förvaltningen
skapar förutsättningar för att nå ökad måluppfyllelse. Möjligheten att nå förbättrade resultat är
samtidigt beroende av hur de ökande verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga
styrningen kan hanteras.

1.3 Volymutveckling
1.3.1

Viadidaktnämnden

Volymmått

Utfall 2016

Utfall jan-jun 2017

Prognos 2017

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå

205 000

110 000

210 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande
nivå

138 400

112 000

170 000

Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning
för vuxna

2 200

1 400

2 000

Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi,
genomsnitt per månad

450
varav 46 % kvinnor,
54 % män

540
varav 50 % kvinnor,
50 % män

575

Antal studerande inom samhällsorientering,
genomsnitt per månad

305

380
varav 48 % kvinnor,
52 % män

350

Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus
Viadidakt

306
varav 65 % kvinnor,
35 % män

197
varav 53 % kvinnor,
47 % män

350

Antal mottagna ungdomar som faller under
aktivitetsansvaret

62
varav 45 % kvinnor,
55 % män

83
varav 41 % kvinnor,
59 % män

150

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen

144
varav 55 % kvinnor,
45 % män

163
varav 54 % kvinnor,
46 % män

300
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Volymmått

Utfall 2016

Utfall jan-jun 2017

Prognos 2017

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker
anvisade av socialförvaltningen

60
varav 53 % kvinnor,
47 % män

36
varav 53 % kvinnor,
47 % män

60

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

197
varav 46 % kvinnor,
54 % män

195
varav 51 % kvinnor,
49 % män

300

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker
anvisade av Arbetsförmedlingen

54
varav 28 % kvinnor,
72 % män

47
varav 36 % kvinnor,
64 % män

75

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

158
varav 41 % kvinnor,
59 % män

168
varav 45 % kvinnor,
55 % män

250

Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på
Viadidakt ungdomstorg

24
varav 25 % kvinnor,
75 % män

20
varav 40 % kvinnor,
60 % män

35

Antal feriearbetare i Katrineholm

300
varav 51 % flickor,
49 % pojkar

275
varav 51 % flickor,
49 % pojkar

272

Antal feriearbetare i Vingåker

81
varav 44 % flickor,
56 % pojkar

72
varav 51 % flickor,
49 % pojkar

86

1.3.1.1

Kommentarer till volymmått

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen
ökar kraftigt. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt
inom svenska för invandrare (sfi).
Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna följs
volymerna i form av producerade verksamhetspoäng. Verksamhetspoäng är ett mått på
studieomfattningen där 20 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev. En
årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng. Viadidakt har redovisat antalet producerade
verksamhetspoäng på grundläggande och gymnasial sedan årsredovisningen för 2014. För år
2014 hade Viadidaktnämnden ett utfall om sammanlagt 224 900 producerade poäng inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, år 2016 hade detta ökat till 343 300 poäng.
Volymökningen motsvarar nära 150 årsstudieplatser. Utfallet för det första halvåret 2017 tyder
på att volymökningen fortsätter.
Inom sfi följs volymerna genom det genomsnittliga antalet studerande per månad. Även här har
volymerna ökat. Under det första halvåret 2017 hade Viadidakt i genomsnitt 540 studerande
inom sfi per månad, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 430 studerande i månaden under
motsvarande period föregående år. Volymökningen är delvis en effekt av den flyktingsituation
som rådde 2015 med ett stort antal asylsökande. Den pågående ökningen av antalet elever inom
sfi är en av de faktorer som talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.
Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det också skett en ökning av antalet deltagare.
Under första halvåret 2017 hade Viadidakt arbetsmarknad sammanlagt 441 deltagare från
Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i de båda kommunerna, vilket kan jämföras med
280 deltagare under motsvarande period 2016. Utifrån utfallet för det första halvåret 2017 är det
förvaltningens bedömning att det sammantaget kommer att ha varit fler deltagare i Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder under år 2017 jämfört med år 2016. En del av förklaringen till ökningen
är att både projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det särskilda uppdraget att
utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden
tillkommit under perioden. En annan bidragande orsak jämfört med motsvarande period
5
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föregående år är att det skedde en översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningarna
under hösten 2016.

1.4 Framåtblick
Viadidaktnämndens planering kompliceras av svårigheterna att göra prognoser för
verksamhetsvolymerna inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad. De faktorer som
kan bedömas talar dock för fortsatt stora volymer under återstoden av år 2017 och år 2018.
Utöver de verksamhetsmässiga utmaningar detta medför kan en fortsatt tillströmning av elever
komma att leda till ett behov av åtgärder för att lösa lokalsituationen. En annan väsentlig
påverkansfaktor är också reformtakten inom Viadidaktnämndens område. Ett antal nyheter i det
statliga regelverket bidrar till att verksamhetens förutsättningar snabbt förändras.
Till dessa reformer hör bland annat att riksdagen i maj 2017 beslöt att införa ett nytt så kallat
studiestartsstöd. Stödet består av ett bidrag utan inslag av lån och har utformats för att få
arbetslösa med ett stort behov av vuxenutbildning att börja studera. Då syftet är att genom
utbildning stärka individer med en svag ställning på arbetsmarknaden har reformen en tydlig
koppling till Viadidakts båda verksamhetsområden. Förvaltningens bedömning är att stödet kan
komma att skapa nya möjligheter och ge positiva effekter för såväl kommunen som de individer
som kan få del av stödet. Viadidaktnämnden beslutade riktlinjer för förvaltningens hantering av
stödet i augusti och implementeringen fortsätter under hösten. Viadidakts uppgift är att med
hjälp av stödet rekrytera till utbildning och bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i de
båda kommunerna. Centrala studiestödsnämnden fattar sedan de slutliga besluten och betalar ut
stödet. Viadidakts hantering kommer att kräva administrativa resurser men kan även leda till ett
ökat tryck att tillhandahålla utbildning.
Studiestartsstödet ska även ses i kombination med att det från år 2017 införts en ändring i
skollagen som väsentligt utökat rätten för vuxna att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Lagändringen ger alla vuxna rätt att komplettera sina studier i syfte att uppnå såväl
grundläggande som särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.
En annan förändring som trätt i kraft är kravet på kommunal medfinansiering som ett av flera
villkor för att få statsbidrag för yrkesvux. Till de övriga villkoren hör bland annat att minst tre
kommuner måste samverka kring planering och genomförande av utbildningen.
Vidare är det regeringens avsikt att utveckla den samverkan som sker mellan kommunerna och
Arbetsförmedlingen utifrån de lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av
Delegationen för unga till arbete. Delegationen har därför under år 2017 även getts i uppdrag att
främja upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på
arbetsmarknaden. Viadidakt bedömer att detta kan förbättra förutsättningarna i arbetet med
nyanlända och har ansökt om de särskilt riktade statsbidrag som utlysts för upprättande av en
sådan överenskommelse.
En annan faktor som kan komma att påverka Viadidakts verksamheter är hur regeringen har
förändrat sitt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Från år 2017 är ett särskilt prioriterat mål för
Arbetsförmedlingen att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning i högre utsträckning ska
påbörja reguljära studier. Detta kan få konsekvenser både för inflödet till Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning, i vilken utsträckning är dock för tidigt att bedöma.
Gemensamt för flera av de aktuella reformerna är att de syftar till att få arbetslösa att börja
studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Reformerna skapar även ett ökat tryck på
kommunerna att samverka, både med Arbetsförmedlingen och med andra kommuner i regionen.
Möjligheterna för Viadidakt att nå en ökad måluppfyllelse är beroende av hur de ökande
verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga styrningen kan hanteras.
6
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2 Målredovisning
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser

Viadidaktnämnden verkar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad egen
försörjning. Viadidaktnämndens förutsättningar påverkas till stor del av faktorer såsom
konjunkturläge, nedläggningar och nyetableringar av företag och hur Arbetsförmedlingen lyckas
med etableringsuppdraget.
Utmaningarna i att hjälpa de som saknar arbete att nå egen försörjning är stora. De flesta
deltagarna i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder står långt från arbetsmarknad eller studier. Det
finns personer med låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper i svenska språket.
Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är samtidigt högre än i genomsnittet för riket. I juli
2017 var arbetslösheten i Katrineholm 10,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, i
Vingåker var den 10,4 procent. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om 7,3 procent vid
samma tid.
Antalet deltagare i olika arbetsmarknadsåtgärder som under år 2017 har anvisats till Viadidakt
från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i de båda kommunerna har ökat jämfört med
motsvarande period föregående år. Samtidigt finns vissa positiva signaler vad gäller
utvecklingen av verksamhetens resultat. Det kan bland annat noteras att andelen deltagare som
anvisats från socialförvaltningen i Katrineholm och som går vidare till egen försörjning efter
avslutad insats har ökat.
Under året har flera åtgärder vidtagits som fokuserar på metodutveckling och samverkan med
andra aktörer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden.
Verksamhetens medarbetare har haft en föreläsning i Individual Placement and Support (IPS),
som är en etablerad och standardiserad arbetsrehabiliteringsmetod. Då insatsen genomfördes
med koppling till det särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder deltog även
handläggare från försörjningsstöd i Katrineholm. En fördjupad utbildning kommer att
genomföras för arbetsmarknadsenhetens coacher under hösten. En längre utbildningssatsning för
coacherna på ungdomstorget har också avslutats genom att de blivit HBTQ-certifierade. Vidare
har ett arbete inletts för att utöka kontakter och samverkan med näringslivet, dessa insatser
fortsätter under hösten 2017.
Arbetet utifrån den lokala överenskommelsen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, i
enlighet med satsningen Delegationen för unga till arbete (DUA), har fortsatt. Syftet med denna
samverkan är att minska ungdomsarbetslösheten. Inom ramen för överenskommelsen har under
våren 22 personer varit aktuella med så kallat utbildningskontrakt och 14 med traineejobb.
Viadidakts ungdomstorg samordnade under sommaren kommunala feriearbetena för
sammanlagt 347 ungdomar efter år ett på gymnasiet. Utöver dessa ungdomar födda år 2000
hanterades vissa extrasatsningar. Dels beslöt Vingåkers kommun under våren att tillskjuta
ytterligare medel och dels fick båda kommunerna del av ett särskilt statligt bidrag för att skapa
ytterligare sommarjobb. I Vingåker utvidgades därigenom målgruppen till att även omfatta
ungdomar födda år 2001, medan Katrineholm satsade på att specifikt skapa feriearbeten för
ungdomar som läser inom särskolan. Dessa satsningar resulterade totalt i ytterligare 53
feriearbetande ungdomar, varav 42 ungdomar i Vingåker och 11 ungdomar i Katrineholm.
Inom svenska för invandrare (sfi) har antalet studerande ökat. Genom start av nya grupper i egen
och extern regi klarar nu förvaltningen trots volymökningen att erbjuda blivande elever start av
utbildning inom tre månader.
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I Viadidaktnämndens årsredovisning för år 2016 redovisades sjunkande betygsresultat för elever
inom sfi. Under år 2017 har därför ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka måluppfyllelsen,
bland annat har en särskild introduktionskurs införts. Syftet med denna är att säkerställa att
eleverna hamnar på rätt nivå redan från start. Erfarenheten bland verksamhetens pedagoger är att
detta har varit en lyckad satsning. Vidare har en specialpedagog anställts som både arbetar med
stöd till enskilda elever inom sfi och med stöd till lärare.
Under år 2016 avbröt relativt många elever inom sfi sina studier i förtid. Verksamhetens
bedömning var att detta skedde då fler elever haft möjlighet att börja arbeta. Inför hösten 2017
införs inom hela Viadidakts vuxenutbildning ett verktyg för att följa upp studieavbrott. Detta
skapar förutsättningar för att kartlägga och analysera orsaker till avbrotten, vilket är nödvändigt
för att planera åtgärder för att minska dessa.
Vidare har under året ett förberedelsearbete genomförts för att från hösten 2017 pröva
suggestopedi som metod för undervisning i svenska för invandrare. Detta sker då Europeiska
socialfonden beviljat Samordningsförbundet RAR medel för att, i samarbete med Viadidakt och
Eskilstuna kommun, utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod. Huvudsyftet med projektet
är att visa att det finns belägg (evidens) för att suggestopedimetoden ger en snabbare
språkinlärning. Suggestopedi är en alternativ pedagogisk metod som betonar betydelsen av en
positiv inlärningssituation där man lär sig med alla sinnen. Projektet pågår till år 2019.
Då statistiken över elevernas betygsresultat inom sfi redovisas per helår görs ingen ny
bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.
Resultatmål

Kommentar

Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller
studera efter avslutad insats ska öka
VIAN

Viadidakt ser att andelen deltagare som börjar arbeta efter
avslutad insats minskat. Däremot är det en större andel som
går vidare till studier, framförallt kvinnor. En fortsatt prioriterad
uppgift är att möta upp en målgrupp som alltmer
kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga
kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att
närma sig arbetsmarknad och studier.

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

Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat
under 2017. Genom start av nya grupper i egen och extern
regi kan plats erbjudas inom tre månader. Vidare har ett antal
konkreta förbättringsåtgärder genomförts för att öka
måluppfyllelsen. Verksamhetens bedömning är att dessa gett
resultat men. Då statistiken över elevernas betygsresultat
inom sfi redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av
verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som
övergår till egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Resultatet för delåret 2017 visar att en ökad andel av de
deltagare som anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen i
Katrineholm går vidare till egen försörjning. Tittar man på
förvaltningens resultat som helhet utan att dela upp det per
kommun syns också en ökning. Förvaltningens bedömning är
därför att utvecklingen går åt rätt håll.
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2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser

Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra studiemiljön i vuxenutbildningens
lokaler i Katrineholm. I samarbete med KFAB har bland annat en ny reception skapats i Vita
huset, denna är nu en central kontaktyta i mötet med skolans elever och övriga besökare. En
elevcafeteria har också öppnats i Röda huset. Vidare har undervisningen inom särskild
utbildning för vuxna kunnat flytta från Vita huset till nyrenoverade lokaler i Röda huset.
Resultatmål
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB

Kommentar
Vid renovering, om- och tillbyggnad tas
tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser

Dagens samhälle ställer allt högre krav på kunskap och kompetens för möjligheterna att komma
in på arbetsmarknaden. Arbetet med att bidra till att höja utbildningsnivån i kommunen är en
prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden.
I Katrineholm och Vingåker är andelen invånare som saknar en gymnasieutbildning större än
motsvarande andel för riket som helhet. Jämfört med riket är samtidigt andelen invånare med en
eftergymnasial utbildning fortsatt förhållandevis låg. Förutom att Katrineholm och Vingåker är
kommuner med relativt svaga studietraditioner bidrar faktorer som flyttmönster,
flyktingmottagande och näringsstruktur till situationen. Utbildningsnivån i kommunerna
illustrerar behovet av Viadidakts verksamheter, men bör även beaktas vid en analys av
verksamhetens måluppfyllelse.
Under år 2016 initierades ett omfattande utvecklingsarbete inom Vuxnas lärande. I november
beslutade Viadidaktnämnden bland annat en plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
vuxenutbildningen, med syfte att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och
effektiv studiemiljö. Med stöd i denna planering har förvaltningen under år 2017 målmedvetet
fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten och förbättra studiemiljön. Inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet följs elevernas studieresultat upp och analyseras. Förvaltningens
bedömning är att detta arbete, som bygger på hög delaktighet från all personal, skapar
förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse.
En kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen inom Viadidakt avseende helåret 2016 beslutades
av Viadidaktnämnden i april. I denna redovisning anges även en planering av konkreta
förbättringsåtgärder. Inför höstterminen 2017 har bland annat en studieverkstad utvecklats i
syfte att öka lärarstödet till skolans elever utöver ordinarie undervisning. Inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet har också årshjulet för verksamheten inom Vuxnas lärande
vidareutvecklats avseende kalendarium för kurser, sökperioder, nationella prov,
elevuppföljningar med mera. Från år 2017 sker även undervisning under sommaren för att möta
skollagens krav på att vuxenutbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Detta har
bland annat möjliggjort att elever som hamnat efter sin studieplan har kunnat läsa ikapp.
Under år 2017 har också ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM). Med start i augusti kommer ett två års samarbete/utbildningspaket genomföras kring
elever med olika funktionshinder. Syftet är att öka kunskapen kring denna grupp då mycket
handlar om bemötande och kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna ska nå en god
måluppfyllelse.
Vidare har ett konkret arbete påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och
9
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flexibelt lärande som Viadidaktnämnden antog i december 2016. Bland annat har försök inletts
med att webbsända lektioner mellan de båda kommunerna. I försöket sänds lektioner från
Vingåker till elever som följer undervisningen i Katrineholm. Vidare har åtgärder vidtagits för
att öka tillgängligheten till datorer för skolans elever.
Under sommaren har Viadidakt förberett arbetet kring det studiestartsstöd riksdagen beslutade i
maj. Riktlinjer för förvaltningens arbete med studiestartsstödet beslutades vid
Viadidaktnämndens sammanträde i augusti. Stödet syftar till att få arbetslösa med stort
utbildningsbehov på grundläggande eller gymnasial nivå att börja studera. Viadidakts uppgift
blir att i samarbete med Arbetsförmedlingen arbeta för att nå personer som kan vara aktuella för
stödet och motivera dem att börja studera. Det är sedan Viadidakt som i första hand ska bedöma
om den enskilde tillhör målgruppen för stödet, därefter fattar Centrala studiestödsnämnden det
slutliga beslutet och betalar ut stödet.
I Viadidaktnämndens årsredovisning för 2016 redovisades sjunkande betygsresultat för eleverna
inom både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Då statistiken över elevernas
betygsresultat inom vuxenutbildningen redovisas per helår görs ingen ny bedömning av
verksamhetens måluppfyllelse i denna delårsrapport.
Inom ramen för att främja målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för Viadidakt
att utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. I april antog också
Viadidaktnämnden en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt. I enlighet med strategin
har Viadidakt under året fortsatt arbetet med att utveckla möjligheterna för invånarna att kunna
läsa på högskola från hemorten. Arbetet har bland annat fokuserat på att tillsammans med olika
utbildningsanordnare utarbeta ansökningar för vilka yrkeshögskoleutbildningar som ska kunna
läsas på plats vid Campus Viadidakt med start hösten 2018. Det är Myndigheten för
Yrkeshögskolan som beslutar om vilka utbildningar som får starta och besked väntas i januari
2018.
Den 17 mars arrangerade Viadidakt mässan Utbildning & entreprenörskap på Safiren i
Katrineholm för unga och vuxna som vill studera vidare. Mässan hade ett 50-tal utställare och
var uppskattad av besökarna. På plats fanns bland annat representanter för Handelshögskolan i
Stockholm, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan och Jönköpings Universitet. Likaså fanns
flera yrkeshögskoleanordnare såsom IUC, Campus Nyköping och Yrkesakademin bland
utställarna.
Resultatmål

Kommentar

Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON

Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat
för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Under
2017 har det skett en volymmässig ökning av antalet
producerade verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen. Ett
konkret förbättringsarbete pågår också för att öka
måluppfyllelsen. Verksamhetens bedömning är att dessa
åtgärder gett resultat. Då statistiken över elevernas
betygsresultat redovisas per helår görs dock ingen ny
bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med
helåret 2016.

Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten,
både inom sina verksamheter och genom att personal deltar
som handledare vid datorhandledning för allmänheten på
Kulturhuset Ängeln.
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2.4 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser

Inom projekt IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) har arbetet fortsatt med nya deltagargrupper.
IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkansprojekt mellan kommunen,
Arbetsförmedlingen och landstinget. Sedan starten 2016 har projektet sammanlagt haft ca 80
deltagare. Projektet har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att utveckla språkkunskaperna i
svenska och medvetenheten om den egna hälsan. Projektet pågår till november 2018 och
finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektägare är
samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Resultatmål
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

Kommentar
Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland)
genomförs som en del i projektet en hälsoskola riktad till
nyanlända. Personalen inom vuxnas lärande har haft en
studiedag med temat "Hälsofrämjande arbetsglädje".

2.5 Hållbar miljö
Väsentliga händelser
Resultatmål

Kommentar

Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).

Kommunens energiförbrukning ska minska
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Kostnaderna för el- och värmeförbrukning har ökat sedan
föregående år. En förklaring kan vara att fler personer vistas i
lokalerna.

2.6 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser

Viadidakts målsättning är att bidra till att långsiktigt förbättra kostnadsutvecklingen i
Katrineholms och Vingåkers kommuner genom att fler invånare går vidare till studier och
arbete. I detta arbete är samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer en viktig
förutsättning. Denna samverkan möjliggör att elever och deltagare vid Viadidakt får tillgång till
ett utbud av insatser och utbildningar som inte hade varit möjligt för förvaltningen att
åstadkomma på egen hand.
Inom Viadidakt sker en successiv utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och
öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. Inom vuxenutbildningen har bland ett
omfattande arbete skett under året kring implementeringen av den plan för arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling som Viadidaktnämnden beslutade år 2016. Ett annat
exempel är att coacherna på Viadidakts ungdomstorg under år 2017 avslutat en längre
utbildningssatsning i och med att man blivit HBTQ-certifierade. Syftet med certifieringen är att
säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre
kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.
I strävan att öka organisationens tillgänglighet har Viadidakt under vintern 2016-2017
genomfört ett arbete för att strukturera om och förbättra den externa hemsidan (viadidakt.se).
Samtidigt har verksamheten förbättrat sin informationsspridning via sociala medier. Under våren
2017 har också ett antal e-tjänster lanserats.
För att öka möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare har kommunfullmäktige beslutat
att införa heltid som norm i Katrineholms kommun. Från och med den 1 juli 2018 ska samtliga
medarbetare i Katrineholms kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre
11
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sysselsättningsgrad. Viadidakt har tagit fram en handlingsplan för hur införandet ska hanteras
inom förvaltningen.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) förväntas bristen på utbildade lärare fortsätta
öka. Inom Vuxnas lärande har det under året pågått en kontinuerlig process för att rekrytera
behöriga lärare.
Resultatmål

Kommentar

Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Viadidakt har under året renoverat Vita huset och infört en
reception, vilket är en central kontaktyta i mötet med skolans
elever och övriga besökare.

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska
förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Volymerna har ökat vilket även medför ett högre tryck på
tillgängligheten via telefon. Därav pågår en översyn för att
säkerställa en god tillgänglighet.

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Webben är under utveckling och närvaron på sociala medier
har ökat.

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

En ny mätning av HME-index inom förvaltningen genomförs
under hösten 2017.

Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Viadidakt har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster. Inom
vuxenutbildningen har rekrytering av behöriga lärare kunnat
genomföras i högre grad än tidigare.

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Sjukfrånvaron har minskat totalt men ökat för männen.
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3 Personalredovisning
3.1 Personalnyckeltal
jan-juni 2017
Mätdatum/
mätperiod

Totalt

Kvinnor

jan-juni 2016
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Personalstyrka
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

1/12-31/5

129

82

47

106

59

47

andel månadsanställda

1/12-31/5

95,7

96,4

94,6

95,5

96,3

94,6

andel timanställda

1/12-31/5

4,3

3,6

5,4

4,5

3,7

5,4

Antal månadsanställda personer

31/5

103

73

30

90

58

32

andel tillsvidareanställda

31/5

77,7

79,5

73,3

87,8

89,7

84,4

andel visstidsanställda

31/5

22,3

20,5

26,7

12,2

10,3

15,6

Andel med heltidsanställning,
månadsanställda

31/5

87,4

90,4

80,0

84,4

86,2

81,3

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

31/5

56,5

61,4

50,8

56,3

63,1

49,4

Antal pågående rehabärenden

31/5

9

3

Antal ärenden på rehabbevakning

31/5

0

19

Total sjukfrånvaro

1/12-31/5

7,0

7,7

5,9

7,7

9,7

5,1

andel av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller
mer)

1/12-31/5

47,4

51,5

24,4

55,0

65,4

13,3

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

1/12-31/5

6,2

7,2

3,8

7,3

8,9

4,5

Total lönekostnad (tkr)

1/12-31/5

29 949

19 695

10 254

25 001

14 442

10 559

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1/12-31/5

2,6

2,6

2,6

2,2

2,4

1,9

Hälsa och arbetsmiljö

Personalkostnader

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal
Mätperioden för redovisningen av personalnyckeltal har förändrats jämfört med föregående år.
Uppföljningen för innevarande och föregående år i denna delårsrapport baseras nu på perioden
december-maj istället för som tidigare januari-juni.
Redovisningen av personalnyckeltal visar att antalet anställda har ökat. Det ska dock noteras att
det finns vissa omständigheter avseende de redovisade uppgifterna som delvis nyanserar bilden.
Enligt måttet Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) bestod personalen under
mätperioden av drygt 129 årsarbetare. Detta antal baseras dock inte enbart på verksamhetens
ordinarie personal. Här finns bland annat individer med olika former av åtgärdsanställningar
kopplat till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder. Då semestertjänst införts för skolans pedagoger
sedan det föregående mättillfället är 2017 års siffror heller inte helt jämförbara med 2016. Fler
vikarier har nyttjats på andra tidpunkter under året än på sommaren. Den redovisade tiden blir i
dessa sammanhang dubbel, då både semesterlediga och vikarierande lärare ingår i underlaget för
beräkningen. Därutöver har antalet föräldralediga årsarbetare ökat, vilka även de ingår i
redovisningen.
13
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I måttet Antal månadsanställda personer ingår dock inte åtgärdsanställningar och timvikarier.
Merparten av ökningen sedan föregående år har skett inom Vuxnas lärande. Det är också inom
vuxenutbildningen som merparten av förvaltningens visstidsanställda personal finns. Inom
vuxenutbildningen gäller därtill att obehöriga lärare enligt regelverket inte kan anställas
tillsvidare.
Andelen anställda med heltidsanställning har ökat något sedan föregående år, medan den
genomsnittliga sysselsättningsgraden för personer med deltidsanställning i stort sett är
oförändrad.
Inom arbetsmiljö och hälsa finns en positiv utveckling där sjukfrånvaron under perioden
minskat i jämförelse med föregående år. Andelen av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro har också minskat. Vidare noteras en positiv utveckling genom att det inte
finns några kvarstående ärenden på rehabbevakning. Detta är ärenden som initieras automatiskt,
exempelvis om en medarbetare under ett kalenderår varit sjuk vid sex korttidstillfällen.
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4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl.
helårsprognos för 2017
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8 2017

Budget per 31/8
2017

Avvikelse

Prognos 2017

Nämnd, ledning, Stab &
service

-5 192

-7 896

2 704

2 000

Vuxnas lärande

-16 479

-15 199

-1 281

0

Arbetsmarknad

-12 477

-12 722

246

0

Totalt

-34 148

-35 817

1 669

2 000

4.1.1

Kommentarer till driftsredovisning

Viadidaktnämndens avvikelse per augusti är 1 669 tkr.
Orsaken till avvikelsen är bland annat att det finns medel avsatta för implementering av
verksamhetssystem inom vuxnas lärande samt ett överskott på intäkter. Det finns även en avsatt
buffert för oförutsedda händelser.
Under årets första månader har volymerna inom vuxenutbildningen ökat. Ökningen sker både
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi).
Detta medför att personalbudgeten inte har räckt till då ytterligare personal har anställts för att
motsvara volymökningen. Inom svenska för invandrare (sfi) har undervisning köpts in av extern
part för att kunna erbjuda plats och därmed minska kötiden. Det saknas intäkter avseende rätt till
komvux motsvarande ca 1 500 tkr i resultatet för vuxnas lärande.
Arbetsmarknad har per augusti månad ett litet överskott som beror på intäkter för projekt IBIS
där kostnaderna uppkom under år 2016.
Prognosen vid årets slut är ett resultat på ca 2 000 tkr. Detta beror på dels vakant tjänst vid
förvaltningsledningen och dels mer intäkter än beräknat. De intäkter som kommer från
samarbetet med Ericsson avser kostnader som uppkommit under år 2016.
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4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl.
helårsprognos för 2017
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8 2017

Budget per 31/8
2017

Avvikelse

Prognos 2017

Databas elevadministration

0

167

167

0

Teknisk utrustning

0

67

67

-8

Maskinell utrustning

27

20

-7

3

Inventarier

146

133

-12

5

Totalt

173

387

214

0

4.2.1

Kommentarer till investeringsredovisning

Viadidaktnämnden har en total investeringsbudget på 580 tkr för år 2017. Av dessa är 250 tkr
reserverade för inköp av databas elevadministration. Upphandlingen blev dock tillbakadragen då
förfrågningsunderlaget behövde ses över ytterligare.
Snickeri och överskottsmarknad har köpt maskinell utrustning. Vuxnas lärande har köpt in
kontorsmöbler.
Av den totala investeringsbudgeten finns 3 tkr maskinell utrustning, 54 tkr inventarier, 250 tkr
databas elevadministration och 100 tkr teknisk utrustning, kvar att nyttja. För den tekniska
utrustningen finns en offert på 108 tkr. Prognosen för helåret är att samtliga investeringsmedel
kommer att nyttjas.
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5 Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Status

Aktiviteter

Kommentar

Utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till
försörjningsstödstagare som står långt från
arbetsmarknaden

Projektet har bidragit till att antalet deltagare som
anvisas till Viadidakt av socialförvaltningen i
Katrineholms kommun ökat. Arbetet har
kännetecknats av en nära coachning där
individanpassade åtgärder formats utifrån deltagarnas
förmågor och intressen. Erfarenheterna från projektet
hittills är positiva, men visar samtidigt på ett behov av
fortsatt utvecklingsarbete.
Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts ser
Viadidakt att en fortsättning av uppdraget för
Viadidaktnämnden även bör omfatta utvecklingen av
en arbetsmodell som säkerställer att ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv genomsyrar kommunens
arbete med samtliga försörjningsstödstagare.

Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och
digitalisering

Under 2016 initierades ett arbete med att utveckla etjänster för elever inom Viadidakts vuxenutbildning.
Under våren 2017 har ett antal e-tjänster lanserats
såsom sjukanmälan för elever samt anmälan för
nätverkskonto och passerkort. Viadidakts målsättning
framöver är att införa webbanmälan till Viadidakts
utbildningar. Denna övergång har dock försenats då
upphandling av nytt elevhanteringssystem varit
tvungen att avbrytas.
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Andelen
deltagare i
kommunens
arbetsmarknad
sverksamhet
som börjar
arbeta eller
studera efter
avslutad insats
ska öka
VIAN

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarknad
sverksamhet,
andel
deltagare från
Katrineholm
som börjat
arbeta

14%

12%

15%

2017-08-15

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarknad
sverksamhet,
andel
deltagare från
Katrineholm
som börjat
studera

14%

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarknad
sverksamhet,
andel
deltagare från
Vingåker som
börjat arbeta

11%

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarknad
sverksamhet,
andel
deltagare från
Vingåker som
börjat studera

13%

Andelen
studerande
från
Katrineholm
som klarar
målen i
utbildning i
svenska för
invandrare

63%

Andelen
studerande
från Vingåker
som klarar
målen i
utbildning i
svenska för
invandrare

60%

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

Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Katrineholm anvisade
av socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun
2017.

22%

8%

2017-08-15
Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Katrineholm anvisade
av socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun
2017.

4%

16%

2017-08-28
Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Vingåker anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun
2017. Det bör noteras att Vingåkers
volymer är så pass små att skillnaden i
utfall för en handfull personer helt
avgör om verksamhetens resultat blir
bättre eller sämre jämfört med det
föregående mättillfället.

22%

6%

2017-08-28
Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Vingåker anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun
2017. Det bör noteras att Vingåkers
volymer är så pass små att skillnaden i
utfall för en handfull personer helt
avgör om verksamhetens resultat blir
bättre eller sämre jämfört med det
föregående mättillfället.

59%

65%

2017-08-15
Resultat för studerande på sfi alla
kurser helåret 2016, studerande från
Katrineholm.

53%

63%

2017-08-15
Resultat för studerande på sfi alla
kurser helåret 2016, studerande från
Vingåker.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Andelen
kvinnor och
män med
ekonomiskt
bistånd som
övergår till
egen
försörjning ska
öka
VIAN, SOCN

Andel personer
(från
Katrineholm)
med
ekonomiskt
bistånd som
anvisas till
Viadidakt som
går vidare till
egen
försörjning

23%

27%

19%

2017-08-15

Andel personer
(från Vingåker)
med
ekonomiskt
bistånd som
anvisas till
Viadidakt som
går vidare till
egen
försörjning

13%

Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Katrineholm anvisade
av socialförvaltningen. Mätperiod janjun 2017

7%

22%

2017-08-28
Resultat efter avslutad insats för
deltagare från Vingåker anvisade av
socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun
2017. Det bör noteras att Vingåkers
volymer är så pass små att skillnaden i
utfall för en handfull personer helt
avgör om verksamhetens resultat blir
bättre eller sämre jämfört med det
föregående mättillfället.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Till- och
frångänglighet
en i
kommunala
lokaler ska öka
KS, BIN, STN,
VIAN, VON,
KFAB

Redovisning av
tillgänglighetsf
örbättrande
åtgärder i
kommunala
lokaler

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Tillgänglighetsi
nventering
(fysisk) av
STN:s
fastigheter och
anläggningar
(camping,
badplatser,
parker,
lekplatser med
mera)

6.3 Utbildning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Höjd
utbildningsnivå
i kommunen
BIN, KTN,
VIAN, VON

Andel kvinnor
och män från
Katrineholm i
grundläggande
vuxenutbildnin
g som klarar
målen

73%

71%

76%

2017-08-15

Andel kvinnor
och män från
Katrineholm i
gymnasial
vuxenutbildnin
g som klarar
målen

64%

Resultat för studerande från
Katrineholm helåret 2016 inom
ämnesområdena svenska, svenska
som andraspråk, matematik och
engelska.
66%

62%

2017-08-15
Resultat för studerande från
Katrineholm helåret 2016 inom
ämnesområdena svenska, svenska
som andraspråk, matematik och
engelska.
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Resultatmål/U
ppdrag

Den digitala
delaktigheten
ska öka i alla
åldrar
KS, BIN, KTN,
VIAN, VON

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Andel kvinnor
och män i
Katrineholm
med
eftergymnasial
utbildning

29%

36%

23%

2017-08-15

Andel kvinnor
och män från
Vingåker i
grundläggande
vuxenutbildnin
g som klarar
målen

79%

Andel kvinnor
och män från
Vingåker i
gymnasial
vuxenutbildnin
g som klarar
målen

74%

Andel kvinnor
och män i
Vingåker med
eftergymnasial
utbildning

22%

Utfallet avser 2016.

74%

91%

2017-08-15
Resultat för studerande från Vingåker
helåret 2016 inom ämnesområdena
svenska, svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

73

75%

2017-08-15
Resultat för studerande från Vingåker
helåret 2016 inom ämnesområdena
svenska, svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

28%

16%

2017-08-15
Utfallet avser 2016.

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att nyttja
e-tjänster inom
kommun och
landsting

2017-01-12

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att utföra
bankärenden

2017-01-12

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att söka
information

2017-01-12

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att delta i
samhällsdebatt
en

2017-01-12

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att vara
aktiv på sociala
medier

2017-01-12

Andel anställda
i Katrineholms
kommun som
känner sig
digitalt
delaktiga och

2017-01-12

Utfallet avser 2016, andel som svarat
minst 5 på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Utfallet avser 2016, andel som svarat
minst 5 på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Utfallet avser 2016, andel som svarat
minst 5 på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Utfallet avser 2016, andel som svarat
minst 5 på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Utfallet avser 2016, andel som svarat
minst 5 på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.
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Utfallet avser
medarbetarundersökningen 2015,
andel av samtliga medarbetare i
Katrineholms kommun som svarade
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Viadidaktnämnden
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

kan använda
de digitalta
verktyg och
system som
behövs i
arbetet

Kommentar
att det stämmer ganska eller mycket
bra. Undersökningen görs nästa gång
2017.

6.4 Omsorg och trygghet
6.5 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Andelen
invånare med
goda
levnadsvanor
ska öka
KS, BIN, KTN,
STN, VIAN,
VON

Andel invånare
som använder
tobak

2017-01-26

Andel invånare
med skadliga
alkoholvanor

2017-01-26

Andel invånare
med goda
kostvanor

2017-01-26

Andel invånare
som är fysiskt
aktiva

2017-01-26

Utfallet avser 2012, andel som röker
dagligen. Riket: kvinnor 12%, män
11%, totalt 11%. Nästa undersökning
sker 2017.

Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%,
män 7%, totalt 7%. Nästa
undersökning sker 2017.

Utfallet avser 2012, andel som äter
frukt och grönt minst 5 ggr/dag.Riket:
kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%.
Nästa undersökning sker 2017.

Utfallet avser 2012, andel som ägnar
minst 3 tim/vecka åt måttligt
ansträngande aktiviteter. Riket:
kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%.
Nästa undersökning sker 2017.

6.6 Hållbar miljö
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Ökad andel
miljöbilar i
kommunens
verksamheter
KS, BIN, KTN,
STN, SOCN,
VIAN, VON,
KFAB

Andel miljöbilar
av totalt antal
bilar i
kommunkoncer
nen

Kommunens
energiförbrukni
ng ska minska
KS, BIN, KTN,
STN, SOCN,
VIAN, VON,
KFAB

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
lägenhetsbestå
nd sedan 2008

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2017-01-12
Utfallet avser andel miljöbilar i
kommunkoncernen 2016 enligt KKiK.
Medelvärde KKiK: 33%.
Inom service- och teknikförvaltningens
bilsamordning utgör miljöbilarna 66%
2016.

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
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Viadidaktnämnden
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

verksamhetslo
kaler sedan
2008

6.7 Ekonomi och organisation
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Resultatet ska
uppgå till minst
en procent av
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN,
KTN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Resultat i
förhållande till
skatteintäkter
och utjämning

2017-01-27

Nettodriftskost
naderna ska
inte öka
snabbare än
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN,
KTN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Nettodriftskost
naderna ska
inte öka
snabbare än
skatteintäkter
och utjämning,
måluppfyllelse

2017-01-27

Kommunens
lokalresurser
ska utvecklas
för ökad
funktionalitet,
kostnadseffekti
vitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN,
KTN, STN,
SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Kundnöjdhet
avseende
KFAB:s
verksamhetslo
kaler

Kommunens
tillgänglighet
per telefon och
e-post ska
förbättras
KS, BIN, BMN,
KTN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Andel invånare
som får svar
på en enkel epostfråga inom
två
arbetsdagar

2017-01-26

Andel invånare
som får ett
direkt svar på
en enkel fråga
när de tar
kontakt med
kommunen via
telefon

2017-01-26

Gott
bemötande via
telefon, andel
av maxpoäng

2017-01-26

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett

2017-01-12

Tydlig och
effektiv
kommunikation
KS, BIN, BMN,
KTN, STN,
SOCN, VIAN,

Utfall

Utfallet avser kommunen som helhet
under perioden januari-augusti 2016.

Utfallet avser kommunen som helhet
under perioden januari-augusti 2016.

Utfallet avser kommunen som helhet
2016. Medelvärde KKiK: 86%.

Utfallet avser kommunen som helhet
2016. Medelvärde KKiK: 52%.

Utfallet avser kommunen som helhet
2016. Medelvärde KKiK: 78%. På
grund av ny mätmetod kan utfallet inte
jämföras med föregående år.
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Utfallet avser 2016, andel av
maxpoäng i undersökningen.
Medelvärde alla deltagande
kommuner 76%. På grund av ny
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Viadidaktnämnden
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

VON

invånarperspek
tiv

mätmetod kan utfallet inte jämföras
med föregående år.

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett
företagarpersp
ektiv

2017-01-12

Ökat
medarbetareng
agemang
KS, BIN, KTN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Resultat i
undersökninge
n kring hållbart
medarbetareng
agemang

Tryggad
personalförsörj
ning genom
utvecklad
rekrytering
KS, BIN, KTN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel
påbörjade
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Utfallet avser 2016, andel av
maxpoäng i undersökningen.
Medelvärde alla deltagande
kommuner 79%. På grund av ny
mätmetod kan utfallet inte jämföras
med föregående år.

Andel
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts med
eftersökt
kompetens
enligt
rekryteringskra
vprofilen
Andel anställda
med heltid

Minskad
sjukfrånvaro
KS, BIN, KTN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel
sjukfrånvarotim
mar av
ordinarie
arbetstid, totalt

2017-01-26

Del av
sjukfrånvaro
som är längre
än 60 dagar

2017-01-26

Utfallet avser sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i kommunen som
helhet under perioden 2015-12-01
t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med
motsvarande period föregående år har
sjukfrånvaron ökat för både kvinnor
och män.

Utfallet avser andel av total
sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller
mer) bland anställda i kommunen som
helhet under perioden 2015-12-01
t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med
motsvarande period föregående år
utgör långtidssjukfrånvaron en större
andel av den totala sjukfrånvaron.
Andelen har ökat för kvinnor men
minskat för män.
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VIADIDAKT

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

/2017-09-11

Vår handläggare
Anders Jansson
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VIAN/2017:24 041

Viadidaktnämnden

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2017 och överlämnar den till
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2017.
Redovisningen innehåller en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden
januari-augusti 2017.
Ärendets handlingar


Delårsrapport 2017 Viadidaktnämnden

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner
Akt
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Protokollsutdrag
VIADIDAKTNÄMNDEN

1 (1)

2017-09-18

§ 36

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2017 (VIAN/2017:24)
Viadidatnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2017 och överlämnar den
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2017.
Redovisningen innehåller en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden
januari-augusti 2017.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-09-11
Delårsrapport 2017 Viadidaktnämnden

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Anders Lundström (VTL), Thomas
Selig (V), Gunilla Magnusson (S), Tiina Rokka (V) och Ingrid Westman (M).
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelserna i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun
Akt
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Ks §

Sammanträdesdatum
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2017-11-13
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Dnr 403/2017
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Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 2018-2023
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 20182023.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen om att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. För att bli en smart
landsbygd behöver kommunen skapa strategiska arbetsmetoder, processer och
rutiner tillsammans med civilsamhället för att utvecklingen av Vingåkersbygden
ska kunna fortsätta över tid, och utifrån nya behov och förutsättningar. Därför är
förvaltningens ståndpunkt att Kommunstyrelsen antar denna strategi för
utveckling av vingåkersbygden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-03
UTKAST – Strategi för utveckling i Vingåkersbygden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-10-03
Vår handläggare

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

Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 2018 2023
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Att anta landsbygdsstrategin: Strategi för utveckling av Vingåkersbygden
2018 - 2023

Sammanfattning

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattform med visionen om att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. För att bli en smart
landsbygd behöver kommunen skapa strategiska arbetsmetoder, processer och
rutiner tillsammans med civilsamhället för att utvecklingen av Vingåkersbygden
ska kunna fortsätta över tid, och utifrån nya behov och förutsättningar. Därför är
förvaltningens ståndpunkt att Kommunstyrelsen antar denna strategi för
utveckling av vingåkersbygden.
Ärendets beredning

VK101S v1.0
20171013Tjänsteutlåtande Strategi
för utveckling av Vingåkersbygden

Erfarenheter från projektet InnoV har samlats och bearbetats på samhällsbyggnad
samtidigt som besök och dialog har förts med intressegrupper i kransorterna om
deras lokala syn på ortsutvecklingen.
2015-2016 tog kommunen fram en plattform för platsvarumärket
Vingåkersbygden I det arbetet medverkade bygdens invånare, företag och
föreningar. Visionen blev då ”den smarta Vingåkersbygden 2023” med tanke på
den unika fiberutbyggnaden som nu har gett oss ett försprång.

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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2015 startade Landsbygdsutvecklare, näringslivsansvarig och kommunstyrelsens
ordförande ett nätverk med träffar två gånger om året med representanter från
kransortera med fokus på landsbygdsutveckling.
Sammantaget har de olika processerna och mötena resulterat i detta förslag på hur
Vingåkers kommun kan arbetat strategiskt med landsbygdsutveckling.
Förslaget har även beretts av ledningsgruppen.
Bakgrund

Under 2014 genomförde kommunen projektet InnoV – innovativa
servicelösningar i Högsjö. Projektet syftade till att skapa nya servicelösningar i
Högsjö, men även att under processen ta fram en arbetsmodell över processarbete
för lokal utveckling som kommunen kan använda sig av för utveckling av samtliga
kransorter inom kommunen.
Därefter gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med
projektmodellen InnoV som grund ta fram en strategi för hur kommunen ska
arbeta vidare med serviceutvecklingen
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt att Kommunstyrelsen antar denna strategi för
utveckling av vingåkersbygden.
Konsekvenser

Kommunen avser att anslå en summa på 450 000 kronor årligen i budgeten till
och med år 2023. Uppräkning ska ske i enlighet med kommunens generella
uppräkningsfaktorer för budget. Satsningen omfattar kostnad för personal,
strategins genomförande och intern kommunikation.
Bilagor

Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 2018 - 2023
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Regina Westas Stedt
Landsbygdsutvecklare

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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vingaker.se

Strategi för utveckling i
Vingåkersbygden
Syftet med denna landsbygdsstrategi 2018–2023 är att skapa ett
långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en
naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation.
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Exempel på annons när bygdens trepartssamverkan är avsändare:
Landsbygdsstrategi 2018–2023

Inledning

det goda
livet

#vingåkersbygden

I Vingåkersbygden samverkar vi
för en hållbar och smart framtid.

Ett hållbart liv i
en smart bygd.
I Vingåkersbygden är vi på väg till en ny
framtid. Två år tidigare uppnår vi målet i
bredbandsstrategin om 100 procent tillgång till fiberbredband. Trepartssamverkan mellan kommunen, privata aktörer
och civilsamhället har gjort det möjligt.
Och med ny digital infrastruktur på plats
har vi skapat förutsättningar för att kunna ta nästa steg i att utveckla vår bygd.
I det fortsatta arbetet ska vi använda oss av
erfarenheter som vi har fått från tidigare
projekt och vår framgångsrika modell för
trepartssamverkan.
Samtidigt, i vår omvärld, får allt fler upp
ögonen för ett hållbart liv på landet. Här
finns andra möjligheter och erbjudanden än
att verka och bo i en stadsmiljö. Det rör sig
om stillhet, att kunna producera energi och
mat, bykänsla och naturliv.
Det som dock gör att många nu tar klivet
att flytta till landet är att det med smarta
lösningar och tjänster går att få en likvärdig
och i många fall bättre och närmare service
än i staden.
När vi nu tar sikte på framtiden handlar
det om att utveckla just det. Efter att den här
strategin för utveckling är genomförd har vi
förutsättningar att kunna erbjuda ett hållbart liv i en smart bygd.

Tillsammans har kommunen, privata aktörer och
civilsamhället till 2018 byggt ut 100 procent tillgång till
fiberbredband. Välkommen till vingakersbygden.se
2
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Bakgrund
2014
Servicelösningar
Under 2014 genomförde kommunen projektet
InnoV – innovativa servicelösningar i Högsjö.
Projektet syftade till att skapa nya servicelösningar i Högsjö, men även att under processen
ta fram en arbetsmodell över processarbete för
lokal utveckling som kommunen kan använda
sig av för utveckling av samtliga kransorter
inom kommunen.
Därefter gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med projektmodellen InnoV som grund ta fram en strategi
för hur kommunen ska arbeta vidare med
serviceutvecklingen.
2014–2018
Fiberbredband
Som framgår i inledningen bedriver kommunen, privata aktörer och civilsamhället en
mycket framgångsrik trepartssamverkan för
utbyggnad av fiberbredband. Det arbetet påbörjades 2014.

För att de som blivit anslutna ska kunna
komma igång med sitt bredband och ta del av
smarta tjänster har kommunen sedan 2016 ett
folkbildningssamarbete med studieförbund.
2015–2016
Varumärkesplattform
2015–2016 tog kommunen fram en plattform
för platsvarumärket Vingåkersbygden. I det
arbetet medverkade bygdens invånare, företag
och föreningar. Visionen blev då ”den smarta
Vingåkersbygden 2023” med tanke på den
unika fiberutbyggnaden som nu har gett oss
ett försprång.
2017
Bostadsbyggande
2017 har kommunen satt igång ett bostadsprojekt i samverkan med tre studieförbund och
Hela Sverige ska leva Sörmland. I bygdens alla
orter startas studiecirklar där deltagarna ska
kartlägga hur behov och möjligheter gällande
boende ser ut på respektive ort.
Det blir sedan underlag för framtida byggande som gör det möjligt att samarbeta med
privata aktörer såsom banker och bolag.

Om strategin

Syfte och mål

Denna strategi för utveckling i Vingåkersbygden utgår från ovan tidigare
erfarenheter och pekar ut riktningen
och vägen för kommunens arbete
med strategisk utveckling i bygden.
Den är i linje med nationella och
regionala utvecklingsstrategier, samt
kommunens vision och värdegrund:
våga, ansvar, respekt och stolt.

Syftet med denna landsbygdsstrategi är
att skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling, som ingår som en
naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation.
Det övergripande målet är att kommunen fram till 2023 har skapat ett arbetssätt för landsbygdsutveckling.

306

3

Landsbygdsstrategi 2018–2023

Kommunens modell för att arbeta
med utveckling i Vingåkersbygden
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete
består av följande centrala delar:
Trepartssamverkan:
• civilsamhället
• kommunen
• privata aktörer

Arbetssätt:
• folkbildning
• kartläggning
• lokala utvecklingsplaner

Hållbar utveckling:
• unika förutsättningar
• behov
• innovativitet
• dela resurser

Attraktivitet:
• service
• tillgänglighet
• möjligheter
• kunskap/kompetens

Utvecklingsområden
Inom dessa områden ser kommunen
att det finns gemensamma behov för
utveckling i bygden:

Förutsättningar:
• delaktighet
• öppenhet
• kommunikation
• effektivitet
• ansvarstagande
Smart bygd:
• ekologiskt
• ekonomisk
• socialt

Prideparaden för allas lika värde går
förbi tågstationen i Vingåker under
Mångfaldsfestivalen 2016.

• bostäder, lokaler, tomter
• infrastruktur, kommunikationer
• service, dagligvaruhandel
• omsorg, hälsa, tillgänglighet
• kultur, natur, livsmiljöer
• energi, livsmedel, skog
• utbildning, jobb, integration, fritid
• samverkan, näringsliv, föreningsliv
• marknadsföring, kommunikation

4
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Genomförande
2018–2021
Lokala utvecklingsplaner
Kommunen deltar i Leader Södermanlands
treåriga projekt ”Service och liv på landet” som
startar hösten 2017. Det bedrivs i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan och Leader-områdets åtta kommuner.
Syftet är att stärka och utveckla service
i och skapa livskvalitet i landsbygder. När
projektet är genomfört kommer alla orter
i Vingåkersbygden att ha tagit fram lokala
utvecklingsplaner, baserade på de lokala förutsättningarna och behoven.
2018–2021
Modell och struktur
Kommunen deltar i Hela Sverige ska levas treåriga projekt ”Service i samverkan” som en av
elva kommuner i landet. Syftet är att ta fram en
modell och struktur för hur arbetet med utveckling av service kan bedrivas. Det projektet
startar hösten 2017.
Kopplat till den här strategin handlar kommunens deltagande om att förbereda kommunen inför det kommande arbetet med att förverkliga det som de lokala utvecklingsplanerna
kommer att peka på gällande service.
Eftersom landsbygdsutveckling går in i alla
kommunala verksamheter behöver alla i organisationen bli medvetna om sin del. bland
annat handlar det om den kommande digitaliserings- och bredbandsstrategin, den antagna
varumärkesplattformen för platsvarumärket,
samt underlag till kommande översikts- och
detaljplanering.

2018–2023
Lokalt utvecklingsforum
I arbetet med att förverkliga kommunens del
i de lokala utvecklingsplanerna kommer vi
att ha ett lokalt utvecklingsforum, LUF med
representanter från bygdens orter. Syftet med
LUF är även att deltagarna ska ges möjlighet
att utbyta erfarenheter med varandra.
LUF blir även det organ som tar beslut om
kommunens medel till små insatser som genomförs av civilsamhället.

Indikatorer
Dessa indikatorer visar om vi har
uppnått syftet och det övergripande
målet för landsbygdsstrategin:
• Varje ort har processat fram lokala
utvecklingsplaner.
• Det finns fler servicepunkter.
• Det sker fler samverkansprojekt och
folkbildningsaktiviteter.
• Projektet ”Ökat bostadsbyggande i
Vingåkersbygden” är genomfört.
• Kommunen har deltagit i Leaderprojektet ”Service och liv på landet”.
• Kommunen har deltagit i Hela Sverige ska leva-projektet ”Service i samverkan”.
• Kommunens lokala utvecklingsforum, LUF har träffats minst två gånger om året med representanter från
bygdens alla orter.
• Kommunen har deltagit i externa
nätverk, konferenser och arbetsgrupper för landsbygdsfrågor.
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Exempel på inbjudan när enbart kommunen är avsändare:

PÅVERKA
KOMMUNENS
ARBETE!

INBJUDAN

Var med på lokalt
utvecklingsforum!
I arbetet med strategin för utveckling i Vingåkersbygden
2018–2023 har kommunen ett lokalt utvecklingsforum
för representanter från bygdens orter. Ta chansen att
göra er röst hörd och utbyta erfarenheter med varandra.
Anmäl ert intresse!
Lokalt utvecklingsforum samordnas av kommunens
landsbygdsutvecklare Regina Westats Stedt. För medverkan, mejla regina.westas-stedt@vingaker.se alt. ring
till 0705–54 96 16. Ni är varmt välkomna!

6
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Landsbygdsstrategi 2018–2023

Ekonomi
Kommunen avser att anslå en summa på 450
000 kronor årligen i budgeten till och med
år 2023. Uppräkning ska ske i enlighet med
kommunens generella uppräkningsfaktorer för
budget.
Satsningen omfattar kostnad för personal,
strategins genomförande och intern kommunikation. För arbetet med extern kommunikation och marknadsföring av platsvarumärket
Vingåkersbygden behöver ytterligare resurser
gällande personal och ekonomi anslås.
Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande
ansvaret för landsbygdsstrategin. Kommunledningsförvaltningen har genom samhällsbyggnadsenheten ansvar för genomförandet.
Samhällsbyggnadsenheten ska driva arbetet
med att implementera platsvarumärket Vingåkersbygden, samt varumärkesförflyttningen
till smart bygd, i kommunens externa kommunikation och marknadsföring.
Landsbygdsutvecklarens primära uppgift är
att utifrån landsbygdsstrategin vara lots- och
kontaktperson för civilsamhället och stöd i
dess lokala utvecklingsarbete. Hen är även
strategiskt ansvarig för att fånga upp och möta
de gemensamma behov som finns.
Landsbygdsutvecklaren samordnar arbetet i
lokalt utvecklingsforum, LUF med representanter från bygdens orter.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av landsbygdsstrategin kommer att genomföras årligen av
kommunledningsförvaltningen och redovisas
för politiken.
Vid behov kommer landsbygdsstrategin att
revideras eller att ersättas av en ny strategi.

Smördiagram
I arbetet med den här strategin ska
vi utgå från nedan smördiagram:

Styrkor
som stödjer önskat läge
• Gemenskap
• Engagemang
• Demokrati
• Öppenhet
• Mångfald

Möjligheter
det som hjälper oss
• Samverkan/organisering
• Folkbildning
• Närhet
• Innovation
• Kommunikation

Önskat läge
vart vi vill nå
• Strukturer
• Rutiner
• Attraktivitet

Resultat
som visar att vi är på väg
• Bredbandsutbyggnad
• Kartläggning
• Lokala utvecklingsplaner
• Kunskap och erfarenheter
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Vingåkers kommun
kommunledningsförvaltning
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8
Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se

Den här landsbygdsstrategin för
2018–2023 antogs av Vingåkers
kommuns kommunfullmäktige den
30 november 2017. Syftet är att
skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling som ingår som
en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation.
Läs mer på vingaker.se
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet
Au § 162

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

208

Dm 403/2017

003

Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 2018-2023
Arbetsutskottets beslut

F örslag till kommunfullmäktige
•

Kommunfullmäktige antar Strategi för utveckling av Vingåkersbygden 20182023.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har antagit en varumärkesplattfotfn med visionen om att
Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. För att bli en smart
landsbygd behöver konununen skapa strategiska arbetsmetoder, processer och
rutiner tillsanunans med civilsamhället för att utvecklingen av Vingåkersbygden
ska kunna fortsätta över tid, och utifrån nya behov och förutsättningar. Därför är
förvaltningens ståndpunkt att Kommunstyrelsen antar denna strategi för
utveckling av vingåkersbygden.
Yrkande

Charlotte Prennfors (M) yrkar avslag till förslag till fÖlvaltningens förslag till
beslut.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. FÖlvaltningens förslag och
Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer fÖlvaltningens förslag mot Charlotte Prennfors (M)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt fÖlvaltningens förslag.
Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet n1.ed hänvisning till att
oppositionen inte har haft möjlighet till att påverka strategins utformning.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-03
UTKAST - Strategi för utveckling i Vingåkersbygden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

190
(213)

Plats och tid

Tisdagen den 31 oktober 2017 iHjälmaren, kommunhuset, kl. 10.00-14.1 5

Beslutande

Anneli Bengtsson (S), ordförande
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prell11fors 0\11)

Övriga deltagande

Leif Skeppstedt (S) ), ej tjänstg. ers
Helena E drenills (S), ej tjänstg. ers, §§ 151- 159
Anders LlU1dström (VTL), ej tjänstg. ers
Joacim Bock, sekreterare
Peter Grönlllnd, samhällsbyggn adschef, §§ 151 - 153
E lin Höghielm, ekonomichef

Utses att justera

Charlotte Prennfors

Justeringens
plats och tid

Kommllnhllset, onsdagen den 1 november 2017, kl. 15.00

Paragrafer 151-1 66

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

K ommunstyrelsen
Arb etsutsko ttet

Sammanträdesdatum

201 7-10-31
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-11 -02

anslags nedtagande

201 7-1 1-24

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

J llsterandes sign

U tdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

212

Dnr 404/2017

104

Utbetalning av partistöd för 2018
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd för år 2018 ska ske
enligt förvaltningens förslag. Utbetalning sker under januari månad 2018.

Beskrivning av ärendet

Reglerna för kommunalt partistöd antogs av kommunfullmäktige § 114, 2014-1006. I beslutet har det tagit hänsyn till Cirkulär 14:12 – Nya regler i kommunallagen
om lokalt partistöd. I Cirkulär 14:12 framgår att ” Fullmäktige måste också fatta årliga
beslut om utbetalning av partstödet”. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till
utbetalning av partistöd för 2018.
Senast sista juni 2018 ska partierna inkomma med redovisning av vad partistödet
har använts till under 2017.
Beslutsunderlag

Utbetalning av partistöd för 2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Partistöd Vingåkers kommun 2018
Utbetalningsunderlag
Parti
Socialdemokraterna

Moderaterna

Gatuadress
Köpmangatan 10
c/o Inga Bengtsson
Lundgrens väg 1
c/o Birgitta
Sigvardsdotter
Vik 6

643 93

Vingåker

5361-1000671

83 920 818500-9472

Centerpartiet

c/o Elisabeth Gillerstrand
Slottsvägen 20
643 30

Vingåker

7193-28-03136

43 768 818501-1908

643 32

Vingåker

214-3618

30 384 802000-9349

643 31

Vingåker

5305-5661

30 384 802461-8251

643 32

Vingåker

5400-8362

43 768 06818500-8870

643 93

Vingåker

43 768 817606-8313

641 94

Katrineholm

5437-4426
90232499804
(Levnr 2551)

Vänsterpartiet

Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna
Vägen till Livskvalitet
Sverigedemokraterna
Summa

Kst
Konto

c/o Camilla Erlandsson
Västergårdsgatan 17
c/o L Andersson,
Skolgatan 37
c/o Jörgen Andersson
Vallagatan 21
c/o Anders Lundström
Västra Vintergatan
c/o Lilija Eriksson
Ekenhovsvägen 7

Utanordnas
0031
4533

Postnr
643 30

Adress
Vingåker

643 91

Vingåker

pgnr/bgnr/kontonr
5063-2538
8257-8, 93317813-9
(Levnr 2831)

Beslutsattest

Utbetalas Orgnr
177 608 818500-4952
30 384 06817606-8776

57 152 802462-3046
541 136

Granskningsattest

Ralf Hedin
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Partistöd Vingåkers kommun
2018
Uträkning
Parti
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
KD
Miljöpartiet de gröna
Vägen till Livskvalitet
SD
vakant SD (ers utgår)
Totalt
utbetalas ej
Totalt utbetalt belopp

mandat
12
1
5
2
1
1
2
2
3
2
31

Grundstöd Mandatstöd Summa
17 000
160 608
177 608
17 000
13 384
30 384
17 000
66 920
83 920
17 000
26 768
43 768
17 000
13 384
30 384
17 000
13 384
30 384
17 000
26 768
43 768
17 000
26 768
43 768
17 000
40 152
57 152 Har 5 mandat men har bara 3 ledamöter
26 768
26 768
153 000
414 904
567 904
-26 768
541 136

Partistödet är uppdelat i två olika delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är
17 000kr per parti, mandatstödet är 13 384kr per mandat.

Grundstöd
Mandatstöd 2011-2014
KPI basår okt 2010
Mandatstöd 2015<

17000
13000
305,57
13384

Tidigare år har partistödet räknats upp med KPI
varje år, detta sker från om med 2015 inte längre
enl nytt beslut i KF 2014-10-06 §114

Partistöd för
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

KPI okt föreg år
313,42
314,59
314,4

Uppräkning Mandatstöd
1,026
13 334
1,030
13 384
1,029
13 376
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

213

Dnr 394/2017

001

Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för taxe- och
avgiftsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner att Taxe- och avgiftsnämnden
organisatoriskt flyttas över till Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs
kommun.
Taxe- och avgiftsnämndens syfte är att genom samverkan mellan sju kommuner
skapa en effektiv och professionell organisation. För att rättssäkerheten ska kunna
upprätthållas krävs att kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet. Då
respektive kommuns personella insats inte motsvarar två tjänster per kommun har
sju kommuner gått samman för att finna former för ett gemensamt arbetssätt.
Genom den gemensamma nämnden minskar sårbarheten och ekonomiska
samordningsvinster uppnås för varje enskild kommun. Kommunernas enskilda
sekretess inkräktar inte på möjligheten för nämndens handläggare att arbeta i
samtliga sju kommuners avgiftssystem genom en gemensam nämnd som
driftsform.
Beslut är fattat om att Taxe- och avgiftsnämndens organisatoriska hemvist ska
vara inom socialförvaltning. Hallsbergs kommun föreslår att nämnden istället
placeras centralt i kommunen, inom kommunstyrelseförvaltningen, där övriga
gemensamma nämnder inom det utvidgade sydnärkesamarbetet har sin hemvist.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Hallsbergs kommun
UTKAST – Reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-10-09

Angående överflytt av taxe- och Avgiftsnämnden till
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner att Taxe- och avgiftsnämnden organisatoriskt flyttas över till
Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.
Översänder ärendet för vidare hantering i er kommun.
Enligt uppdrag

Izabelle Svanström
Vik kommunsekreterare
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Tjänsteskrivelse
Datum: 170818

Sida 1 av

Dnr:

Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden
Ärendet
Taxe- och avgiftsnämndens syfte är att genom samverkan mellan sju kommuner skapa en effektiv
och professionell organisation. För att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas krävs att
kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet. Då respektive kommuns personella insats
inte motsvarar två tjänster per kommun har sju kommuner gått samman för att finna former för ett
gemensamt arbetssätt.
Genom den gemensamma nämnden minskar sårbarheten och ekonomiska samordningsvinster
uppnås för varje enskild kommun. Kommunernas enskilda sekretess inkräktar inte på möjligheten för
nämndens handläggare att arbeta i samtliga sju kommuners avgiftssystem genom en gemensam
nämnd som driftsform.
Beslut är fattat om att Taxe- och avgiftsnämndens organisatoriska hemvist ska vara inom
socialförvaltning. Det är skäligt att nämnden istället placeras centralt i kommunen, inom
kommunstyrelseförvaltningen, där övriga gemensamma nämnder inom det utvidgade
sydnärkesamarbetet har sin hemvist.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta rekommendera kommunstyrelsen besluta att

Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kurnla, Degerfors och Vingåkers kommunfullmäktige
beslutar att Taxe- och avgiftsnämnden organisatoriskt flyttas till kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Torbjörn Dybeck
Kommundirektör

Version 1.3
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Gäller från 20IX-XX-XX - tillsvidare

Reglemente rör Taxe- och avgiftsnänmden får Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker.
Allmänna förutsättningar
Bakgrund
Taxor för vård- och omsorgsområdet styrs av gällande lagstiftning samt av lokala regelverlc.
En viss valfrihet finns inom ramen för det kommunala självstyret. Bland annat finns
möjligheten att överväga om kommunen skall avhända sig möjligheten att ta ut avgifter. Det
finns även möjlighet att inom ramen för fastställt maximalt belopp konstmera kommunvisa
system. Men, efter det att maxtaxan införts har kommunernas incitament för interna regelverk
minskat. Det har fått till följd att taxOlna ser relativt lika ut över landet.
Nämndens syfte
Taxe- och avgiftsnänmdens syfte är att genom samverkan mellan sju kommuner skapa en
effektiv och professionell organisation. För att rättssäkerheten ska upprätthållas krävs att
kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet. Då respektive kommuns personella
insats inte motsvarar två tjänster per kommun har flera kommuner gått samman får att finna
former för ett gemensamt arbetssätt.
Genom den gemensamma nänmden minskar sårbarheten och ekonomiska samordningsvinster
uppnås för varje enskild kommun. Kommunernas enskilda sekretess inkräktm' inte på
möjligheten för nänmdens handläggare att m'beta i samtliga sju kommuners avgiftssystem
genom en gemensam nänmd som driftsform.

Nämndens verksamhet

§ 1 Nämndens uppgifter
1. Fullgöra de lagreglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som avtalats,
såsom inkomstfårfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av
avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.
2. Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser,
reglementen o dyl., som ingår i nämndens ansvarsområde.
3. Föra kommunernas talan i ärenden som rör den åt nänmden uppdragna förvaltningen.

§ 2. Nämndens planering, utförande och förvaltning
Nämnden skall:
4. Tillse att erforderligt administrativt stöd används på ett kostnadseffektivt sätt.
5. Inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel, och inom ramen för övriga
bestämmelser för inköp, göra erforderlig upphandling av material, varor och ti änster
inom nänmdens verksamhetsområde.
6. Upprätta mtiner för regelmässig rapportering av nämndens verksamhet till social- och
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun, social- och omsorgsnämnden i Laxå
1
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kommun, vård- och omsorgsnämnden i Lekebergs kommun, socialnämnden i
Askersund kommun, socialnämnden i Kumla kommun, socialnämnden iDegerfors
kommun och socialnämnden i Vingåkers kommun.
7. Se till att debitering av enskilda sker utan dröjsmål i enlighet med fastställda regler.
8. Tillse att kostnads- och ansvarsfördelning mellan kommunema regleras i avtal.
9. Upprätta förslag till avtal mellan nämndens medlemskommuner och vid behov
revidera avtalen.
10. Fördela kostnaderna för nämndens verksamhet i enlighet med upprättat avtal för
området.
11. Samverka med berörda kommuners nämnder, t ex genom att ställa personal till
förfogande för deltagande i redovisningar och deltagande i projektgrupper och
utredningar.
12. Inhämta de kunskaper från kommunernas övriga nämnder och förvaltningar som
nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter.
13. Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden.
14. Underlätta omställning för värdkommunen vid eventuellt upphörande av gemensam
nämnd.

§ 3. Personalfrågor
15. Värdkommunen är ansvarig för nämndens verksamhet och är tillika
anställningsmyndighet för nämndens personal.
16. Taxe- och avgiftsnämndens personal har satmna ställning/villkor som övriga nämnders
personal i värdkOlmnunen. Nämndens befogenheter i personalärenden fi'arngår av
kommunstyrelsens beslut avseende befogenhetsfördelning.
17. Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
ingår i Hallsbergs kommlills organisation med placering i
kommunstyrelseförvaltningen.
18. Vid nyanställningar skall satmåd ske mellan representanter för medlemskommunerna.

§ 4. Samråd
19. Nämnden skall i förekommande fall samråda med respektive kommun inför
förändringar som påtagligt kan komma att påverka respektive kommuns
planeringsfömtsättningar.

§ 5. Information
20. Nämnden skall ombesötja att kommuninvånarna erhåller god information om
regelverket för taxe- och avgiftshantering. En speciell vikt skall läggas på
tillgängligheten för de som är berörda av avgiftsdebiteringen.
21. Taxe- och avgiftsnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som
rör nämndens ansvarsområde.

§ 6. Regelformering
22. Taxe- och avgiftsnämnden ska kontinuerligt arbeta med att reformer och förenkla
mtiner och tillämpningsföreskrifter inom nämndens ansvarsOlmåde.
2
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§ 7. Personregister
23. Taxe- och avgiftsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden har till sitt
förfogande.
24. Tillgång till nämndens personregister för övriga kommunala nämnder regleras enligt
gällande lagstiftning.

§ 8. Ansvar och rapporteringsskyldighet
25. Taxe- och avgiftsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som respektive fullmäktige bestämt, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
26. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt samt regelmässigt till respektive facknämnd och fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt
hänskjuta frågor av principiell art till respektive fullmäktige.
27. Taxe- och avgiftsnämnden ska upprätta budgetförslag, årsredovisning och
budgetuppföljningar enligt de regler som fastställs genom avtal med respektive
medlemskommun. Ansvmsfi'ågan skall hanteras av respektive fullmäktige.
Nämndens al'betsformer och ställning i värdkommunen

§ 9. Sammansättning
28. Taxe- och avgiftsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare där vmje
medlemskommuns fullmäktige har att utse en ordinarie och en ersättme.
29. Ekonomiska fÖlmåner för taxe- och avgiftsnämndens ledamöter gäller i enlighet med
värdkommunens bestämmelser.

§ 10. Ersättarnas tjänstgöring
30. Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde kan någon av ersättama tjänstgöra i ledamotens ställe.
31. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
32. Ledamot eller ersättare som hm' avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
lar åter ~änstgöra sedan ärendet handlagts.

§ 11. Yttranderätt
33. Närvarande ersättare som ej tjänstgör hm yttranderätt vid sammanträdet.

§ 12. Inkallande av ersättare
34. Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, som kallm ersättare
för medlemskommunen. OM ersättare från medlemskommunen är förhindrad skall
ersättare kallas från övrig medlemskommun.
3
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§ 13. Ersättare för ordföranden
35. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör en övrig ledamot uppdraget som ordförande.
36. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får taxe- och avgiftsnämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Uppdraget som ordförande kan enligt gällande lagstiftning vara roterande.

§ 14. Tidpnnkt for sammanträdena
37. Taxe- och avgiftsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 15. Kallelse till sammanträden
38. Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse med uppgift om tid och plats för
sammanträdet utfårdas till sammanträdena. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
39. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Handlingar som inte skickas ut ska finnas tillgängliga på
förvaltningskontoret. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
40. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
övriga ledamoten göra detta.

§ 16. Justering av protokoll
41. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot
42. Taxe- och avgiftsnänmden kan besluta att en paragraf i protokollet justeras
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 17. Reservation
43. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska länmas före
justeringen av protokollet.

§ 18. Anmälan om delegationsbeslut
44. Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen (delegering)
ska arunälas skriftligen taxe- och avgiftsnämnden vid nästkommande sammanträde.

§ 19. Beslut i brådskande ärende
45. Taxe- och avgiftsnämnden kan uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ärendet
arunäls på nästkommande sammanträde.
4
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§ 20 Delgivning
46. Delgivning för taxe- och avgiftsnämnden sker med ordföranden, ekonomichefen för
värdkomrnunen eller annan anställd som nämnden bestänuner.

§ 21. Undertecknande av handlingar
47. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av taxe- och avgiftsnämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande. Taxe- och
avgiftsnämnden får bestilinrna at! viss handling ska undeitecknas av ekonomichefen
för värdkomrnunen eller annan anställd.

§ 22. Utskott
48. Taxe- och avgiftsnämnden utser inget utskott.

5
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ks §

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

214

Dnr 43/2017

034

Svar på motion rörande partistöd
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige avslår motionen då kommunen sedan tidigare har
beslutat om en översyn av arvoden och partistöd inför ny mandatperiod.

Beskrivning av ärendet

Anders Lundström (VTL) har inkommit med en motion rörande partistöden i
Vingåkers kommun. I den föreslås att det årliga grundbeloppet ökas till 45 000
kronor, och att det mandatberoende partistödet minskas till 5 000 kronor.
Motionären menar att förändringen kan anses mer demokratisk än nuvarande
fördelning. Partistödet består idag av ett grundstöd om 17 000 kronor per parti
och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 13 384 per mandat och år.
Partistödet i Vingåkers kommun reviderades senast 2014-10-06, § 114.
Revideringen innebar anpassningar efter ändringar i kommunallagen (1991:900),
SFS 2013:1053.
Kommunstyrelsen beslutande 2017-10-16, § 133 att skicka en förfrågan till
Eskilstuna kommuns arvodesberedning gällande:
- att se över och komma med förslag till Vingåkers kommun arvodering.
- att se över och komma med förslag till gruppledararvoden.
- att se över partistöden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-20
Motion, 2017-02-06
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-10-20
Vår handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Vår beteckning

KS 43/2017

Svar på motion rörande partistöd
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige
•

Kommunfullmäktige avslår motionen då kommunstyrelsen sedan tidigare
har beslutat om en översyn av arvoden och partistöd inför ny
mandatperiod.

Sammanfattning

Anders Lundström (VTL) har inkommit med en motion rörande partistöden i
Vingåkers kommun. I den föreslås att det årliga grundbeloppet ökas till 45 000
kronor, och att det mandatberoende partistödet minskas till 5 000 kronor.
Motionären menar att förändringen kan anses mer demokratisk än nuvarande
fördelning. Partistödet består idag av ett grundstöd om 17 000 kronor per parti
och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 13 384 per mandat och år.
Partistödet i Vingåkers kommun reviderades senast 2014-10-06, § 114.
Revideringen innebar anpassningar efter ändringar i kommunallagen (1991:900),
SFS 2013:1053.
Kommunstyrelsen beslutande 2017-10-16, § 133 att skicka en förfrågan till
Eskilstuna kommuns arvodesberedning gällande:
- att se över och komma med förslag till Vingåkers kommun arvodering.
- att se över och komma med förslag till gruppledararvoden.
- att se över partistöden.

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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Bakgrund

Anders Lundström (VTL) har inkommit med en motion rörande partistöden i
Vingåkers kommun. I den föreslås att det årliga grundbeloppet ökas till 45 000
kronor, och att det mandatberoende partistödet minskas till 5 000 kronor.
Partistödet består idag av ett grundstöd om 17 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd som uppgår till 13 384 per mandat och år. Motionären anser att
förändringen kan anses vara mer demokratiskt, och menar att partistöden i första
hand är till för att hjälpa partierna att nå ut med sina budskap. Vidare menar
motionären att partierna med flest mandat inte borde ha så pass mycket högre
omkostnader än partierna med minst mandat, vilket gör att dagens
fördelningsmodell bör ändras.
Partistödet i Vingåkers kommun reviderades senast 2014-10-06, § 114.
Revideringen innebar anpassningar efter ändringar i kommunallagen (1991:900),
SFS 2013:1053.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen har gjort bedömningen att kommunens nuvarande regler uppfyller
kraven för partistöd i kommunallagen. Hur partistödet därutöver ska fördelas är
en fråga för kommunfullmäktige att besluta.
Kommunstyrelsen beslutande 2017-10-16, § 133 att skicka en förfrågan till
Eskilstuna kommuns arvodesberedning med uppdraget:
- att se över och komma med förslag till Vingåkers kommun arvodering.
- att se över och komma med förslag till gruppledararvoden.
- att se över partistöden.

Därmed finns redan ett initierat uppdrag kring att se över nuvarande regler för
kommunens partistöd. Förvaltningen ser en fördel i att säkerställa en och samma
process kring att översynen arvoden och partistöd inför varje ny mandatperiod,
likt den förfrågan som skickats till Eskilstuna kommuns arvodesberedning. Detta
för att skapa kontinuitet och långsiktighet i kommunen processer.
Bilagor

-

Motion rörande partistöd från Anders Lundström, Vägen till livskvalité
(VTL)
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Ralf Hedin
Kommunchef
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2017-01-10
Motion rörande partistöd

Kommunen beta!ar varje år ut ett bidrag till de politiska partierna
som finns representerade i kommunfullmäktige. Partierna kan
använda detta bidrag i stort enligt eget go"ttfinnande.

Dock torde bidraget i första hand vara avsett för att hjälpa partierna
att föra fram sina åsikter och ge information om respektive parti t ill
invånarna i kommun en.
Svårigheterna och omkostnaderna för de olika partierna inför varje
val är i stort sett lika. Möjligen kan sägas att ett större parti, med f ler
sympatisörer, lättare får ut sitt budskap via dessa, än ett litet parti.
I jämställdhetens och demokratins namn, borde alla partier få lika
stort bidrag från kommunen. Om så är fallet, har alla partier samma
möjlighet att framföra sina åsikter, vilket skulle ge en mer rättvis
demokrati i kommunen.
I kommunallagen, 2 kap. 10 § står: Fullmäktige ska besluta om
partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

ca sex gånger större kostnader än V för att få ut samma
budskapsvoiym. Detta är inte en riktig demokrati, de stora partierna
har en otillbörlig fördel! När detta sker i andra länder, skriar vi I
högan sky och talar om diktatur, enpartistat och bristande
demokrati.
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VtL föreslår att kommunen gör om systemet för partistöd så att det
årliga grundbeloppet ökas till 45000 kr och det mandatberoende
minskas till 5000 kr. Detta skulle ge en god utjämning av partistödet
och därmed avsevärt öka demokratin i kommunen. Den totala
kostnaden är densamma.
Detta c:kullo
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Med ovanstående som motivering yrkar jag på att:

gör om systemet för partistöd så att det årliga grundbeloppet
ökas till 45000 kr och det mandatberoende minskas tiii 5000
kr.

För Vägen till Livskvalitet

Anders Lundström
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

215

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut



Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Kommunchef
Avtal – Snöröjning Vingåker – område Baggetorp och marmorbyn – 2017-10-18
Avtal Snöröjning Vingåker – Område Norr, Söder och Högsjö – 2017-10-18
Samhällsbyggnadschef
Yttrande över offentlig tillställning – 2017-10-20
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-11-13

216

Ks §

Dnr 370/2017
Dnr 150/2017
Dnr 378/2017
Dnr 400/2017
Dnr 118/2017

042
042
090
042
530

Delgivningar
Förslag till beslut



Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

SKL – Cirkulär 17:47 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
SKL – Cirkulär 17:48 – Sänkt premie för TGL-KL år 2018
SKL – Cirkulär 17:49 – Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 50, fråga om
huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om
arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad
SKL – Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade
barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt
Regionförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll med Regionstyrelsen 201709-14
Regionförbundet Sörmland – Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och
arbetsutskottet
VSR – Delårsrapport
Socialnämnden - månadsrapport/budgetuppföljning augusti 2017
Socialnämnden – Sammanställning av synpunkter och klagomål 2017-08-18
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Protokoll från direktionens sammanträde
2017-10-06
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Delårsrapport 2 januari-augusti 2017
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-13

217

Forts.
Ks §
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Resandestatistik för allmän kollektivtrafik
januari – september 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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