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Apotekshuset, Natt och Dag
Ombyggnad av gamla Apotekshuset till bostäder. Skissalternativ med fem lägenheter.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

För att kunna planera framåt behövs en god kunskap och kontroll
över hur ekonomin skall utveckla
sig i samhället. Detta har inte varit
så lätt i Vingåker de senaste åren.
Vi har ständigt mötts av nya prognoser
som har visat siffror som vi inte har
kunnat ta med i de beräkningar vi gör.
Samtidigt som vi är så beroende av att
få prognoser som stämmer för att kunna möta de utmaningar vi har i kommunen som t ex vård, skola och omsorg.
Vi har under en stor del av 2013 väntat på besked om det nya utjämningssystemet som skall göra att det blir en
mer rättvis fördelning av pengar mellan kommunerna i Sverige. Detta besked fick vi vänta på ända fram till slu-

tet på året då äntligen signaler kom
att det var klart med denna nya beräkningsmodell. Vi kunde då tillgodoräkna oss de pengar som det gav oss.
Det är ju inte bara händelser innanför Sveriges gränser som påverkar oss.
Vi är i högsta grad beroende av att Europa och övriga omvärlden har en stabil ekonomi. Ett ostadigt läge i omvärlden påverkar ofta räntorna och slår då
direkt mot räntorna på våra lån i kommunen och våra bolag.
Det som känns skönt och tryggt är att
vi nu har gjort de stora förändringar i
vår kommunala verksamhet som var
nödvändiga, organisationsförändringen
är klar och alla tjänster är tillträdda. Vi
har även avslutat ombyggnaden i kommunhuset som ledde till att vi kunde

minska vårt fastighetsbestånd och istället låta vårt bolag bygga fler lägenheter, vilket är nödvändigt då det finns
en efterfrågan på framförallt centrumnära lägenheter.
Med de förändringar som jag har berättat om här, både ekonomiska och
organisatoriska, så är vi nu redo att
möta framtiden på ett mycket bra sätt.
Jag är hoppfull och jag vet att våra
medarbetare kommer att göra allt vad
de kan för att vi som bor i vår kommun ska känna en stolthet över att
vara invånare i Vingåkers kommun.

Jörgen Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Styrmodellen
Kommunens styrmodell bygger på att
styrningen i större utsträckning anpassats till budgetprocessen, att den blir
tydligare samt att den ska möjliggöra ett mer systematiskt kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbetet ska bland annat förverkligas genom kvalitetsdeklarationer
som upprättas inom respektive nämnd
i nämndplanen och sedan följas upp
i samband med verksamhetsberättelserna till delårsrapport och årsredovisning.
Kommunen tillämpar mål- och ramstyrning, vilket ger förutsättningar för
ett decentraliserat arbetssätt. Det innebär att beslutsfattarna delegerar ansvaret för att uppfylla uppsatta mål till
verksamhetsorganisationen. Det ska
dock ske inom tilldelade budgetramar.
Verksamheterna har därmed själva en
frihet och ett ansvar att inom uppsatta
ramar välja hur de vill arbeta och fördela medlen för att på bästa sätt uppnå
de uppsatta målen. Förvaltningarnas

Figur 1 Årshjul för planering och
uppföljning
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tänkta aktiviteter med syfte att uppnå
målsättningarna redogörs för i verksamhetsplanerna.
Den politiska nivån ska arbeta utifrån frågeställningarna vad det är som
ska uppnås och när i tiden det ska ske.
Verksamheterna avgör sedan hur uppdraget kommer att utföras samt av vem.
Politiken förmedlar målen genom olika
styrdokument och fördelar medlen genom årliga budgetramar samt en flerårsplan. Alla inom den kommunalt finansierade verksamheten ska känna till
och arbeta mot samma mål.
Centrala verktyg i styrningsprocessen
är budgeten och de kommunövergripande målen. Om överensstämmelse inte finns mellan mål och resurser
är de ekonomiska resurserna överordnade målen. I förekommande fall behöver då den politiska organisationen
avgöra om gällande mål ska revideras
eller ytterligare resurser tillföras.

Budgetprocessen
Budgetprocessen pågår mer eller mindre under hela året. Under början av
året arbetar verksamhetsorganisationen fram planeringsförutsättningar inför budgetarbetet. Planeringsförutsättningarna ska fungera som grund för
budgetarbetet och för framtagandet av
nämndplaner.

Målprocessen
Planeringsförutsättningarna tillsammans med de kommunövergripande
målen med delmål utgör grunden för
budgetarbetet. Kommunfullmäktiges
fastställda mål och riktlinjer är i huvudsak av övergripande karaktär. En
konkret tolkning som kan tjäna som
vägledning inom nämndernas verksamhetsområden görs sedan i nämndplanerna som på en mer konkret nivå
anger vad som ska åstadkommas
och när i tiden det ska ske. Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till

verksamhetsorganisationen och fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens viktigaste roll
i sammanhanget är att granska att
nämndplanen innehåller vad som behövs för att fullgöra uppdraget i den
strategiska planen samt reglemente, policyer och planer. Nämnden kan
även anta andra planer, policyer och regler inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att de inte står i strid
med vad kommunfullmäktige beslutat
eller att de avser en fråga av större vikt
eller principiell karaktär.

upp de policyer och de styrdokument
som reglerar verksamhet inom respektive nämnds ansvarsområde.
Figuren nedan beskriver processen för
uppföljning av strategisk plan med mål
och budget samt nämnd- och verksam-hetsplaner. Nämnden ska löpande
behandla månadsuppföljningar samt
upprätta verksamhetsberättelser vid
delårsrapporter och årsredovisningar.
Månadsuppföljningar utgörs av uppföljningar av verksamheten inklusive
den ekonomiska utvecklingen.

Uppföljning och utvärdering

På verksamhetsnivå ska löpande uppföljningar gentemot verksamhetsplanen ske. Månatligen sker även en ekonomisk uppföljning.

Centralt i budgetarbetet är uppföljning
och utvärdering av tidigare resultat. De
viktigaste instrumenten är årsredovisning, delårsrapport, verksamhetsberättelser och månadsuppföljningar. Utöver detta ska respektive nämnd följa

Uppföljningar på kommunövergripande nivå sker i form av delårsrapporter
samt årsredovisningar och nämndernas månadsuppföljningar sammanställs
till kommunstyrelsen. För att underlätta för kommuninvånare att ta del av

årsredovisningen ska även en populärversion av årsredovisningen upprättas.
För att fullmäktige ska få ökad information om kommunens verksamheter
använder kommunen ett system med
en nämnd i fokus vid fullmäktigemöten. Systemet innebär att varje nämnd,
kommunalt bolag och övriga samverkansorgan en gång per år, i enlighet
med kommunallagen 3:15, ska redovisa för fullmäktige om sin verksamhet
och dess utmaningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att samtliga planer och policyer som är antagna av fullmäktige tas upp för diskussion en gång per
mandatperiod. Arbetsutskottet tar då
ställning till om styrdokumenten fortfarande kan anses aktuella eller om
styrdokumenten bör justeras eller avskaffas. Om arbetsutskottet bedömer
att styrdokumenten bör revideras eller
avskaffas tas ett beslutsunderlag fram
till fullmäktige.
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Omvärldsanalys
Under våren och sommaren 2013 har
svensk ekonomi utvecklats fortsatt
svagt. I omvärlden har utvecklingen
varit fortsatt splittrad. Till det positiva
hör att euro-länderna som helhet återigen visar tillväxt. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. BNP beräknas växa med 0,8 procent i år och
nästa år med 2,7 procent. Arbetslösheten ligger runt 8 procent och läget på
den svenska arbetsmarknaden börjar
förbättras först en bit in på 2014.
Tack vare låga pris- och löneökningar får skatteintäktsökningen ändå hyfsad effekt i kommuner och landsting.
Avsaknaden av uppräknade statsbidrag
motsvarar ett behov för sektorn totalt
motsvarande en skattehöjning med 60
öre. Utan uppräkning av statsbidragen
sker en real urholkning av dem, vilket
gör att kommuner och landsting måste
spara under en tid när demografiska
förändringar ställer allt högre krav på
sektorn.
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Resultaten i kommuner och landsting
har varit starka under några år framförallt beroende på återbetalning av premier från AFA Försäkring. Något som
kan ha resulterat i att många kommuner och landsting invaggats i en falsk
trygghet då resultaten varje år förbättras i slutet av året. Den lågkonjunktur
som följt på finanskrisen har tärt på de
offentliga finanserna.
Åren efter 2014 börjar befolkningsförändringar i form av en ökad andel äldre och barn ställa allt högre krav på
sektorns finanser, vilket medför ökade
kostnader inom nästan alla verksamheter. Ökningarna är störst inom grundskola, förskola och äldreomsorg, vilket
leder till att kommunernas resultat faller. Enligt SKL kommer kommunerna att behöva göra stora anpassningar av verksamheterna de närmaste åren
för att möta de demografiska utmaningarna1.

Efter en lång utredningsprocess träder
ett nytt utjämningssystem i kraft den 1
januari 2014. Regeringens förslag ger i
sin helhet stora omfördelningseffekter
som i första hand orsakas av förändringar i delmodellen för förskola och
skolbarnsomsorg och i modellen för
individ och familjeomsorg. Vingåkers
kommun tillhör de kommuner som
gynnas av det förändrade utjämningssystemet. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen i oktober innebär det ökade statsbidragsintäkter med
cirka 10 mkr år 2014 och 12 mkr åren
2015 och 2016.

______________________________

1

SKL, Ekonomirapporten,
oktober 2013.

Planeringsförutsättningar
Befolkning
De senaste 25 åren har invånarantalet
i Vingåkers kommun stadigt minskat.
Under 2013 har dock befolkningen
ökat något, från 8.775 (31 december
2012) till 8.818 (30 september 2013).
Enligt en befolkningsprognos för åren
2011-2020 som sammanställts av företaget Statisticon kommer Vingåkers
kommun dock att ha en negativ befolkningsutveckling.
Diagrammet till höger visar den verkliga befolkningsutvecklingen från 1991
till juli 2013.

Ekonomiska planeringsförutsättningar
Befolkning: Nedanstående antagande om befolkning ligger till grund för
beräkningar av skatter och statsbidrag.
Befolkningsminskningen följer den
takt som prognosen från SCB/Statisticon indikerar1.

2014		
2015		
2016		

8.760 personer
8.720 personer
8.686 personer

Skatteintäkter och statsbidrag: För
beräkning av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag används
senaste prognos från SKL (cirkulär 13:53). I samband med att regeringen presenterade höstpropositionen
kom besked om att förändringar i utjämningssystemet träder i kraft 1 januari 2014, vilket innebär att Vingåkers
kommun erhåller ökade intäkter kommande år. Tabellen nedan visar hur
mycket kommunalskatt och generella
statsbidrag kommunen beräknas erhålla kommande år.

• Skattesatsen är oförändrad och

uppgår till 22,73 kronor per skattekrona2 i kommunalt skatteuttag.

• Löneuppräkning görs med 2,7

procent år 2014 och med 2,9 procent årligen 2015-2016. Löneökningsutrymmet budgeteras
centralt och tilldelas verksamheterna under året.

• PO-pålägg ska täcka kommunens
kostnader för arbetsgivaravgifter,
avtalsförsäkringar och vissa
pensionskostnader. Kommunen
följer SKLs rekommendation om
38,46 procent på lönesumman för
2014.

• Hyror indexuppräknas med 2 pro-

cent för åren 2015 och 2016. Ingen
uppräkning för 2014.

• Inflationskompensation

- ingen generell inflationskompensation ges i budgetramarna utöver
hyror och löner. Detta innebär att
kostnadsökningar inom andra områden som exempelvis köp av verksamhet inte kompenseras.

• Befolkningsförändringar - ingen

ramtilldelning kopplat till demografi tillämpas. Arbete med införande
av ett förändrat resursfördelningssystem som tar hänsyn till demografiska faktorer har påbörjats.
Målet är att tillämpa detta vid ramtilldelning för 2015-2017.

• Pensionskostnader budgeteras

enligt senaste prognos från KPA3.

• Investeringsvolym följer det fi-

nansiella målet och uppgår årligen
till beräknad avskrivningsvolym.
Investeringar däröver innebär lånebehov och kräver beslut om synnerliga skäl från fullmäktige. Investeringsutrymme kommande
treårsperiod:
2014		
2015		
2016		

8.540 tkr
8.650 tkr
8.760 tkr

___________________________________________________________________________________________

Statisticon AB, Befolkningsprognos 2013-2022, Vingåkers kommun
En skattekrona är ett uttryck och motsvarar 100 kronor
3
Kommunsektorns Pension AB, december 2013
1
2
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Kommunens mål
Vingåkers kommun arbetar med flera
olika typer av mål och målnivåer.
Målen kan för det första delas in i
verksamhetsmål och finansiella mål.
Verksamhetsmålen tar sin utgångspunkt i den vision för Vingåkers
kommun som kommunfullmäktige
beslutade om 2009. Visionen pekar ut
färdriktningen på övergripande nivå
och den konkretiseras sedan i form av
kommunövergripande mål och delmål.
Dessa befinner sig fortfarande på en
principiell nivå och utgör i huvudsak
en politisk målsättning rörande vissa
kategorier snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor. De övergripande målen, bestämda av fullmäktige,
ges sedan en uttolkning och ett konkretare innehåll i nämndplanerna.
Utöver verksamhetsmålen finns också två finansiella mål, vilka fastställs i
samband med budgetbeslutet för aktuell period. Se avsnittet om Finansiella
mål längre fram.
Vingåkers kommun arbetar från och
med verksamhetsåret 2013 även med
kvalitetsdeklarationer. Dessa är ett led
i ett systematiskt kvalitetsarbete för att
skapa största möjliga nytta för kommunmedborgarna utifrån tillgängliga
resurser.
Kommunfullmäktige antog under hösten 2009 en vision för Vingåkers kommun. Visionen framtogs inom ramen
för en fullmäktigeberedning och lyder:
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Vision 2020
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och
gemensamma livsmiljö.
Vi är stolta över att varje plats i
kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång. Vi vågar
bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun är
på samma våglängd.
Därför lyckas vi.
Visionen har sedan omsatts i kommunövergripande mål och delmål.

Kommunövergripande mål och
delmål
Mål: Vi är stolta över att vi tar
ansvar för våra resurser
Delmål: Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett
gott ledarskap.
Delmål: Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med
kvalitet.
Delmål: Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt.
Delmål: Vingåker ger förutsättningar
för en god folkhälsa.
Delmål: Vingåker har effektiva, säkra,
tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter.

Mål: Vi är stolta över att leva,
verka och uppleva i Vingåkers
kommun
Delmål: Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner.
Delmål: Vingåker erbjuder ett varierat
och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer.
Delmål: Vingåker är en attraktiv besökskommun.
Delmål: Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet
och brukarval styr vardagen.
Delmål: Vingåker erbjuder alla goda
möjligheter till ett rikt kulturliv med
mångfald och bredd.
Delmål: I Vingåker finns en hög grad
av integration mellan kulturer.

Mål: Vi är stolta över att vi är
företagsamma
Delmål: Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda
företagsklimatet.
Delmål: Vingåker har en god beredskap
för inflyttning och nyetableringar.
Delmål: Vingåker är en attraktiv handelsort.
Fastställda mål och delmål ges sedan en konkret tolkning för respektive
nämnds verksamhetsområde i nämndplanerna. Nämndplanen utgör grunddokumentet för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara
och mätbara mål för de verksamheter
som nämnden ansvarar för. Nämndplanen ska främst avse nästkommande
år, men den ska även innehålla inriktning för år två och tre. I nämndplanen
ingår även kvalitetsdeklarationer.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning regleras
i kommunallagen och har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige i Vingåker har under 2013
antagit riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktige
fastställer årligen i samband med
beslut om budget och flerårsplan finansiella mål för planperioden. Det
är också fullmäktige som fastställer
de kommunövergripande verksamhetsmålen.
Det finansiella perspektivet på god
ekonomisk hushållning i Vingåkers
kommun innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och ett
medellångt perspektiv inte behöver
vidta några drastiska åtgärder för att
möta finansiella problem. Att ha ett
ekonomiskt överskott är en del av
den goda ekonomiska hushållningen.
Noll är för lite av flera anledningar.
Det handlar om att kommunen ska
trygga servicen till kommuninvånarna, skapa utrymme för investeringar,
ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att
dagens skattebetalare på ett hållbart
sätt ska konsumera med hänsyn till
kommande generationer.
Verksamhetsperspektivet på god
ekonomisk hushållning i Vingåkers
kommun innebär att kunna prestera så mycket kvalitativ och ändamålsenlig verksamhet som möjligt utifrån
tillgängliga resurser.

Många faktorer måste samverka för
att uppnå god ekonomisk hushållning i kommunen. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. En viktig faktor är att ha
beredskap i organisationen för att
snabbt styra verksamheten i linje
med de beslut som fattas.
En förutsättning för god ekonomisk
hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs att kommunen bland annat har en utvecklad planering med
framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt
en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot målen.
Kommunen har också en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med
RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare,
under vissa förutsättningar, kunna
utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd
att utjämna normala svängningar i
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet
för verksamheterna. RUR ger kommunen möjlighet att reservera medel i RUR för att kunna täcka eventuella underskott vid ett senare tillfälle.
Eventuell reservering till resultatutjämningsreserven beslutas av fullmäktige i samband med att årsredovisningen fastställs.

Finansiella mål
Utifrån tidigare resonemang kring
god ekonomisk hushållning har
kommunen beslutat om två finansiella mål;

• Resultatet för Vingåkers kom-

mun ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag per år.

• Investeringar ska till 100 pro-

cent finansieras av egna medel.
Undantag får göras vid synnerliga skäl.

Ett resultatmål på en procent av
skatter och statsbidrag motsvarar
ett resultat på cirka 4,7 mkr per år.
Kommunens budgeterade resultat
uppgår till 3,4 mkr år 2014, 12,0 mkr
år 2015 och 15,8 mkr år 2016. Detta
innebär att fullmäktiges resultatmål
inte kommer att uppfyllas för året
2014 då resultatet som procent av
skatter och statsbidrag enbart budgeteras till 0,73 procent. Detta vägs
dock upp av år 2015 och 2016 då
motsvarande procenttal uppgår till
2,51 procent och 3,18 procent. Investeringsmålet innebär att kommunens investeringar ska finansieras
med egna medel, det vill säga utan
att kommunen behöver uppta några
nya lån. Undantag kan göras då fullmäktige beslutar om synnerliga skäl.
Investeringsutrymmet motsvaras av
kommunens årliga avskrivningar och
2014 uppgår investeringsvolymen till
8.540 tkr.
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Kvalitetsdeklarationer

• jämföra sig med andra kommuner.

Verksamheternas olika karaktär innebär att kvalitetsarbetet bör bedrivas på
olika sätt i olika verksamheter. Ett antal kommungemensamma krav bör
dock ställas på nämndernas arbete för
att göra kvalitetsarbetet sammanhängande och begripligt för medborgarna,
möjliggöra jämförelser samt möjliggöra kopplingen till kommunens verksamhetsplanerings- och budgetprocess.

• i någon mån mäta den upplevda

De kommungemensamma kraven
innebär att samtliga nämnder ska:
Utarbeta kvalitetsdeklarationer för respektive verksamhetsområde som tydligt beskriver vad medborgaren/brukaren kan förvänta sig av verksamheten.
Följa upp kvaliteten på servicen genom att:

• inhämta synpunkter från medborgarna/ brukarna.

kvaliteten i servicen.

I samband med årsredovisningen redovisa nämndens arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen ansvarar för att stödja nämnderna i
det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar även för att under varje mandatperiod genomföra en
medborgarundersökning för få ytterligare underlag för förbättringar.
Medborgarens/brukarens upplevelse
av kommunens tjänster är beroende av
den enskildes behov och förväntningar. Det är därför viktigt att kommunen
tydliggör vad den enskilde kan förvänta sig av kommunens tjänster. Varje
nämnd ska därför, med utgångspunkt i
de verksamhetsområden nämnden ansvarar för, upprätta kvalitetsdeklarationer som täcker huvuddelen av den

service som berör kommunens medborgare.
En kvalitetsdeklaration är en kort och
konkret beskrivning av vad medborgaren/brukaren kan förvänta sig av
en viss tjänst. Kvalitetsdeklarationerna
fastställs av respektive nämnd som en
del av nämndplanen.
Syftet med att upprätta kvalitetsdeklarationer är också att öka fokuseringen
på medborgarna/ brukarna i organisationen, att tydliggöra tjänsterna både
för personal och för brukare samt att
engagera de anställda i förbättringar av
verksamheten.
Genom att kvalitetsdeklarationerna ingår som en del i nämndplanen,
som följs upp i samband med verksamhetsberättelserna, får kvalitets
deklarationerna en tydlig koppling till
planerings- och uppföljningsprocessen.

Kvalitetsdeklarationerna ska vara:
Relevanta
Meningsfulla
Enkla

De ska ha tydlig koppling till medborgarnas
behov av service och ha fokus på det som är
intressant för medborgarna.
De ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas synvinkel.
De ska beskrivas enkelt och tydligt.

Uppföljningsbara Hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt
Publicerade
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i verksamheten eller genom brukarundersökningar
De ska publiceras på olika sätt och spridas
brett.

Kommunens ekonomi
I det här avsnittet beskrivs hur ekonomin i Vingåkers kommun har sett ut
de senaste åren samt hur den förväntas
se ut kommande treårsperiod, både avseende drift och investeringar. Vidare
beskrivs kortfattat var pengarna kommer ifrån och hur de är tänkta att användas.

Resultatutveckling

Kommunens resultat i delårs- och årsbokslut har de senaste åren haft en
god utveckling, mycket tack vare återbetalda premier från AFA Försäkring
och tillfälliga konjunktursstöd. Kommunen har sedan 2009 årligen redovisat positiva resultat och den budget som fastställts för kommande tre
år innebär likaledes att positiva resultat planeras.
Av diagrammet Resultatutveckling framgår att kommunens resultat för 2014
budgeteras till 3.629 tkr, för 2015 till
12.020 tkr och för 2016 till 15.767 tkr.

Budget 2014 och flerårsplan
2015-2016
I samband med att regeringen presenterade höstpropositionen stod det klart
att de föreslagna förändringarna i utjämningssystemet kommer att införas
från och med 2014. Detta medför att
Vingåkers kommun årligen erhåller ca
10-12 mkr mer i statsbidragsintäkter
än vad det gamla utjämningssystemet
gett. Intäkterna från skatter och generella statsbidrag uppgår totalt till
ca 467 mkr för 2014. Det förbättrade
ekonomiska utgångsläget har möjliggjort ramutökningar 2014 till samtliga
nämnder enligt nedan:

• Kommunstyrelsen, 1,8 mkr
• Kultur- och fritidsnämnden,
150 tkr

• Samhällsbyggnadsnämnden,
150 tkr

• Barn- och utbildningsnämnden,
8,7 mkr

• Socialnämnden, 2,2 mkr

Vidare har pengar öronmärkts med
500 tkr till utökning av kommunstyrelsens resurs för oförutsedda händelser.
I kommande budgetprocesser kommer
de demografiska förändringarna att få
en tydligare påverkan då arbete pågår
med att ta fram underlag för ett förändrat resursfördelningssystem. Målet
är att detta ska kunna tillämpas vid tilldelning av budgetramar från och med
2015. I avvaktan på att kommunen inför ett förändrat resursfördelningssystem och att det därmed kommer att
krävas pengar i någon form av buffert
har även en central reserv för att kunna möta kostnadsökningar med anledning av demografiska förändringar införts och för 2014 öronmärks 2,0 mkr.
För att kunna jobba vidare med sociala investeringar öronmärks 1,0 mkr till
detta ändamål. Arbetet fortgår med rutiner och riktlinjer för hur en social investering ska hanteras/klassificeras.
I övrigt innehåller inte budget 2014
och flerårsplanen för åren 2015-2016
några större verksamhetsförändringar
jämfört med 2013. Det som dock kan
nämnas är en utökning av antalet platser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn från 18 platser till 36
platser.

Investeringar

Ett av kommunens finansiella mål avser investeringar som ska göras med
egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån. Volymen årliga avskrivningar utgör riktmärke för hur
mycket investeringar som kan genomföras ett enskilt år. Undantag kan dock
göras om kommunfullmäktige anser att synnerliga skäl föreligger. I och
med att kommunen i början av 2013
sålt merparten av fastigheterna till det
kommunala bolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB så har investeringsvolymerna sjunkit. I diagrammet
Nettoinvesteringar anges kommunens
nettoinvesteringar enligt bokslut för
åren 2009-2012 samt enligt prognos
och budget för åren 2013-2016.
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Framtiden
Visst vill Vingåker ha tillväxt, att
fler flyttar hit och att nya företag
startar med fler jobb. Dock är vi
nöjda om folkmängden håller sig
stabilt trots trenden enligt SKL som
visar på minskad befolkning och
hög arbetslöshet hos ungdomar.
Den budget som fullmäktige beslutade om på sitt sammanträde i november 2013 för perioden 2014-2016
ser bättre ut än tidigare. Mycket beror på om utjämningssystemet träder ikraft för 2014. Det är ändå en
svag budget som påverkas snabbt
om kommunen får oförutsedda
kostnader. Som kommun måste vi
vara beredda för det oväntade.
Kommunens styrmodell bygger på
mål- och resultatstyrning som styrform för att ständigt utveckla en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
Implementering av styrmodell utifrån
visionen och övergripande mål ska
fullföljas och förbättras under åren.
Kommunen står inför stora utmaningar. Det går att sammanfatta kommunens uppdrag i fyra perspektiv; medborgare, medarbetare, processer och ekonomi.

Medborgare
Den demografiska förändringen kräver ständig anpassning och följsamhet
av kommunens verksamheter. Vingåkers kommun måste skapa både förutsättningar för invånare att kunna bo
kvar liksom att vara en attraktiv kommun för inflyttning. Ökat bostadsbyggande och centrumutveckling är önskvärt i nära samarbete med näringslivet.
Tillgång till arbetsmarknader/regionförstoring genom ökad arbetspendling
är ett måste. Det behövs både infrastruktur och hållbara transportmedel,
alltså utveckling av goda kommunikationer. Vingåkers järnvägsstopp är en
nödvändig hållplats för kommunens
utveckling.
Bredbandsutveckling är också ett måste för att få tillväxt.
Kommunen har sålt sina fastigheter
till de kommunala bolagen Vingåkers
»» 14

Kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem vilket ska leda till bättre affärsmässighet.
Översiktsplanen kommer att ses över
och en reviderad detaljplan ska tas
fram. Kommunen kommer att tydligt
visa var det finns etableringsmöjligheter och möjlighet till nybyggnation,
även strandnära boende ingår. Under
perioden måste den nuvarande återvinningscentralen täckas och en ny återvinningscentral byggas.
Invånare i gruppen ”Äldre-äldre” ökar
i kommunen vilket ställer krav på äldreomsorgens smidighet samtidigt som
antal barn i skolåldern minskar vilket
ställer krav på anpassning av personal
och lokalbehov inom pedagogisk verksamhet. Samnyttjande och kreativa lösningar ska vara gångbart.
Gränsöverskridande samarbeten måste
fortsätta tillämpas i större utsträckning
både inom kommunen, hela Södermanland såväl som i Kolmårdengruppen men även att kommunen spanar
åt fler håll. Nya EU-medel/strukturfonder kommer att finnas att söka under planperioden. Vingåkers kommun
måste bli bättre att växla upp pengar i
projekt som gynnar kommunen.
Landsbygdsutveckling fortgår och utifrån ett utvecklingsprojekt i Högsjö,
Innovativa servicepunkter, förväntas
en hållbar modell växa fram som kan
tillämpas i hela kommunen och även
användas runt om i Sverige som ett
bra exempel.

Medarbetare
Vingåkers kommun vill vara en attraktiv och modern arbetsgivare. Aktivt ledar- och medarbetarskap är en förutsättning för att utföra god service och
bra tjänster gentemot våra medborgare, kunder och brukare. Grunden för
ett förbättringsarbete ligger i värderingar och förhållningssätt som finns
hos oss alla. Därför är det viktigt att
tillsammans ta fram en gemensam värdegrund för kommunen som inkluderar politiker och medarbetare. Det ar-

betet tar aldrig slut men till sommaren
2014 ska värdeord/ledstjärnor ha tagits fram och implementerats i vardagen.
Tydliga krav och förväntningar ska
ställas på chefernas ledarskap. Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
blir viktiga förutsättningar samtidigt
som kommunen arbetar med stimulans
för att främja hälsa och tidiga insatser
för att minska sjukfrånvaron.
Processer
Kommunen har förtydligat sin organisation för att skapa förutsättningar för
effektivare kommunal service. Ledarskapets huvuduppgift är att skapa resurser och stödja medarbetarnas arbete med ständiga förbättringar och
plattformen för allt utvecklingsarbete är med hjälp av kommunens värdegrundsarbete. Tydlig koppling kan
göras till värdegrundsarbetet och ständiga små förbättringar. Större delaktighet på olika vis i det dagliga arbetet ska
ge medarbetarna förutsättningar att
lyckas och bli stolta.
De viktigaste centrala processerna är
kartlagda och känd. Delårsrapporter
och årsbokslut följer en given, förenklad modell. Kommunen har börjat til�lämpa ett verksamhetssystem som synliggöra kommunens arbete utifrån
samtliga fyra perspektiv.

Ekonomi
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktig god ekonomisk
hushållning. I god ekonomisk hushållning bör balansen mellan tydliga och
mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål betonas i styrningen. Ekonomiperspektivet och dess finansiella mål uttrycker att ekonomin utgör en
ram för verksamhetens omfattning. En
effektivare lokalutnyttjande och ökad
köptrohet mot kommunens ramavtal
utgör områden som behöver förbättras. Genom tydligare ägardirektiv och
ägarsamtal förstärks den politiska styrningen i bolagen och andra samverkansorgan.

Slutord
Vingåker är en framtidsinriktad kommun.
Här förenas litenheten med närheten till
storstadsregionens samlade utbud. Med
rik historia av textil, jordbruk och handel
kan det goda livet utvecklas.

Förslag till minst tre insatsområden:
• Ökad attraktivitet
• Ökad integration
• Höjd produktivitet i den kommunala verksamheten (utan att servicenivån
påverkas negativt)

Kommunens begränsade ekonomiska resurser och den demografiska utvecklingen skapar stora utmaningar.

Detta kan ske genom:

Kommunen kommer att än mer samverka med att synkronisera fler arbetsfunktioner över kommungränser som till exempel; upphandling, kostverksamhet,
telefonväxel, alkoholtillstånd mm
För att utöka intäkter och förbättra samarbeten mellan fler kommuner kommer
Vingåkers kommun att mer målinriktat
se möjligheter i de kommande strukturfondsmedel som finns att söka från senaredelen av år 2014 i vår EU-region. Det
gäller att växla upp pengar genom att gå
in i olika projekt som ligger i fas med
kommunens utveckling.

• Fortsatt och utvidgad organisatorisk
samverkan med andra kommuner

• Fortsatt och intensifierat arbete med

att förbättra kommunikationerna med
de kringliggande större städerna.

• Utökat bredbandsutbyggnad som skapar attraktivt boende och nyetableringar

• Vision 2020 närmar sig konkretise-

ring, medborgare och medarbetare är
STOLTA på ett genuint sätt

Marita Skog,
kommunchef

»» 15

»» 16

»» 17

»» 18

»» 19

»» 20

»» 21

»» 22

»» 23

»» 24

»» 25

»» 26

»» 27

»» 28

