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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-x-x

Datum för anslagsuppsättande

2018-x-x

Datum för anslagsnedtagande

2018-x-x

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Joacim Bock

Utdragsbestyrkande
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Ks § x

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utskickad föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § x

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser x att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen sker
xxx

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Förslag till beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunledningsförvaltningen
Ärendet föredras av kommunchefen.
Information om bredbands- och digitaliseringsstrategi
Ärendet föredras avkommunens bredbandssamordnare/landsbygdutvecklare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § x

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Nämndplan för kommunstyrelsen år 2018 och planperioden 2019-2020
- Slutrapport för integrationsprojektet
- Uppföljning – Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

Ks § x

7 (17)

KS 336/2017

Fördjupad samverkan Räddningstjänsten
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillsammans med Katrineholms och
Flens kommuner ska fortsätta utredningen av fördjupad samverkan inom
räddningstjänsten. Återrapportering ska göras till kommunalstyrelsens
sammanträde i oktober.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner samverkar sedan 1999 i ett gemensamt
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar, Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR). I Flens kommun är räddningstjänsten en del av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
En förstudie gällande fördjupad samverkan inom räddningstjänsten för kommunerna
Katrineholm, Vingåker och Flen har tagits fram på uppdrag av kommundirektörerna/cheferna i respektive kommun. Förstudien redovisar övergripande förutsättningar för
en möjlig samverkan, vilka alternativ som finns och för- och nackdelar.
Flens kommunstyrelse har behandlat förstudien vid sitt sammanträde den 27 november
2017 och beslutade bland annat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att
fortsätta utreda frågan med förstudien som utgångspunkt. Katrineholm har behandlat
förstudien vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. Kommunstyrelsen
uppdrog då till kommundirektören att tillsammans med Flens och Vingåkers
kommuner fortsätta utreda fördjupad samverkan inom räddningstjänsten.
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i oktober 2018
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-21
Rapport förstudie: Fördjupad samverkan Räddningstjänsten, 2017-09-14
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen Katrineholm 2017-12-13, § 254
Protokoll, Kommunstyrelsen Flen, 2017-11-27, § 157

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-12-21
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
Hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

KS 336/2017

Fördjupad samverkan Räddningstjänsten
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Kommunledningsförvaltningen ska tillsammans med Katrineholms och Flens
kommuner fortsätta utredningen av fördjupad samverkan om räddningstjänst.
Förvaltningen ska återrapportera arbetet till kommunstyrelsen i oktober 2018.
Beskrivning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner samverkar sedan 1999 i ett gemensamt
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar, Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR). I Flens kommun är räddningstjänsten en del av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
En förstudie gällande fördjupad samverkan inom räddningstjänsten för kommunerna
Katrineholm, Vingåker och Flen har tagits fram på uppdrag av kommundirektörerna/cheferna i respektive kommun. Förstudien redovisar övergripande förutsättningar för
en möjlig samverkan, vilka alternativ som finns och för- och nackdelar.
Flens kommunstyrelse har behandlat förstudien vid sitt sammanträde den 27 november
2017 och beslutade bland annat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att
fortsätta utreda frågan med förstudien som utgångspunkt. Katrineholm har behandlat
förstudien vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. Kommunstyrelsen
uppdrog då till kommundirektören att tillsammans med Flens och Vingåkers
kommuner fortsätta utreda fördjupad samverkan inom räddningstjänsten.
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i oktober 2018.
Bilagor
Rapport förstudie: Fördjupad samverkan Räddningstjänsten, 2017-09-14
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen Katrineholm 2017-12-13, § 254
Protokoll, Kommunstyrelsen Flen, 2017-11-27, § 157
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Hanna Mehaj
Säkerhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Flens Kommun
Katrineholm kommun
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Sammanfattning
Katrineholms och Vingåkers kommuner samverkar sedan 1999 i ett gemensamt
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar i Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).
I Flens kommun utgör räddningstjänsten en verksamhetsdel i Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I alla tre kommunerna finns en positiv grundsyn till kommunal samverkan. Det sker samverkan
inom olika delar av den kommunala verksamheten.
Nu ställs frågan om det finns några fördelar för parterna med en fördjupad samverkan mellan
de tre kommunerna vad det gäller räddningstjänsten.
Med bla erfarenheter från skogsbranden i Västmanland pågår en statlig översyn av den
kommunala räddningstjänsten. Regeringen har konstaterat att behovet av samverkan kan
förstärkas, bli mer enhetligt och att det är särskilt viktigt vid långvariga och komplexa
räddningsinsatser som berör en eller flera kommuner.
Förstudien
Ca 20 personer i de tre kommunerna och räddningstjänstförbundet har fått ge sin syn på
räddningstjänsten och dess framtid. Det har varit
 kommunstyrelsens ordförande
 oppositionsråd
 kommunchefer
 förbundsdirektionens ordförande
 förbundsdirektör
 räddningschefer
 fackliga företrädare
Samtalen genomfördes i mitten på juni 2017.
Dessutom har Länsstyrelsen i Södermanland intervjuats. En sammanfattning av den intervjun
redovisas separat.
Motiv för samverkan enligt intervjuerna
Drivkraften till samverkan inom räddningstjänsten är kompetensförsörjning och möjligheten
att upprätthålla kvalitén i den framtida verksamheten.
Samverkan mellan VSR och Räddningstjänsten Flen kommer att underlätta den dagliga
verksamheten. Men det kommer inte att räcka. Även en gemensam räddningstjänst för dessa
tre kommuner kommer att vara för liten för att självständigt kunna möta framtiden.
Det behövs fler steg i samverkan och det geografiska området behöver utvidgas så att det
skapas möjligheter till effektiv ledningssamverkan och resursuppbyggnad för att klara
nuvarande och framtida risker.
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Våra rekommendationer
1. Vi rekomederar kommunalförbund som associationsform för en fördjupad
samverkan mellan Katrineholm, Vingåkers och Flens kommuner vad det gäller
kommunernas räddningstjänstansvar. Flen kommun bör således bli medlem i
Västra Sörmlands Räddningstjänst.
2. Det bör även vara möjligt för kommunerna att använda förbundet till ett breddat
trygghets och säkerhetsarbete. Likaså bör nuvarande tilläggsuppdrag prövas
gemensamt.
3. Varje kommunfullmäktige bör ta principiell ställning under hösten 2017 för en
fördjupad samverkan i ett kommunalförbund och lämna ett utredningsuppdrag för
att återkomma till fullmäktige med ett konkret förslag till bildande av ett
kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar med start 1 januari
2019 eller annat lämpligt årsskifte.
4. En gemensam utredningsorganisation mellan de tre kommunerna och dess
räddningstjänster tillsätts med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till
respektive kommunfullmäktige.
Viktiga frågor som medlemsavgiftens storlek, framtida investeringar, lokal närvaro
mm belyses i det fortsatta arbetet.
Det behövs en politisk styrning av projektet och den kan lämpligen utgöras av en
utsedd interimsdirektion. Alternativt kan KS presidierna utgöra styrgrupp fram till
kommunfullmäktiges ställningstagande.
Projektorganisationen ska bestå av representanter för alla kommunerna och dess
räddningstjänster. Därmed skapas en grund för att alla parter har mycket god
insikt i vilka förutsättningar som gäller för förbundet och dess relation till
medlemskommunerna. En sammanslagning innebär även nya förutsättningar och
därmed kan det bli nya organisatoriska lösningar. Alla lösningar blir genom detta
arbetssätt väl förankrade.
5. En fördjupad samverkan mellan Flens räddningstjänst och Västra Sörmlands
räddningstjänst räcker inte. Den nya organisationen behöver aktivt söka sig till att
ingå i ett gemensamt ledningssystem i ett större geografiskt område.
Det finns tre alternativa lösningar som behöver undersökas. Det ena är att ingå i
Räddningstjänstens Östra Götalands ledningssystem och det andra är pågående
försök mellan Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR med Västerås,
Surahammar och Hallstahammar), Eskilstuna och Strängnäs. Möjligtvis kan även
Nerikes brandkår utgöra ett alternativ.
Det är inte orimligt att tänka sig att samhällsutvecklingen driver fram ännu större
samverkansområden som består av flera län.
I första hand bör en inledande kontakt tas med både Räddningstjänstens Östra
Götaland samt MBR, Eskilstuna och Strängnäs för att därefter bestämma det
fortsatta arbetet.
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Rapport
1

INLEDNING
Katrineholms och Vingåkers kommuner samverkar sedan 1999 i ett gemensamt
kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar i Västra Sörmlands Räddningstjänst.
I Flens kommun utgör räddningstjänsten en verksamhetsdel i Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I alla tre kommunerna finns en positiv grundsyn till kommunal samverkan. Det sker samverkan
inom olika delar av den kommunala verksamheten.
Nu ställs frågan om det finns några fördelar för parterna med en fördjupad samverkan mellan
de tre kommunerna vad det gäller räddningstjänsten och Prospero har fått i uppdrag att
utreda detta i en förstudie.

2

MÅL OCH SYFTE MED FÖRSTUDIEN
Mål med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och beställaren belysa fyra
huvudområden som ska brytas ned i detaljerade frågeställningar.
1.

Nulägesbeskrivning

2.

Förväntningar, möjligheter och fördelar/nackdelar med fördjupad samverkan

3.

Möjliga samverkansformer

4.

Rekommendationer till fortsättning

Syftet med förstudien är att ge kommunerna ett beslutsunderlag för inriktningen av ett
eventuellt fortsatt arbete mot en fördjupad samverkan inom räddningstjänstområdet.
Underlaget ska ge en god bild av vad en fördjupad samverkan kan innebära för kommunerna.

3

HISTORISK UTVECKLING AV SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST
Svensk räddningstjänst har styrts av lagstiftning sedan1944 års brandlag där krigets risker
präglade innehållet och brandchefen var myndighet. 1962 kom en förändrad brandlag och
statens brandinspektion inrättades för en tydligare nationell styrning. Begreppet
räddningstjänst infördes först i och med 1974 års brandlag och ansvarsområdet breddades.
Från 1986 fick lagen namnet räddningstjänstlag och Statens Räddningsverk inrättades. Stor vikt
lades på utbildning och utveckling både nationellt och internationellt. Under samma tid har
benämningen på den kommunala verksamheten gått från brandkår till brandförsvar och
sedermera räddningstjänst.
Från 2003 har lagen blivit Lagen om Skydd mot Olyckor. Den statliga myndigheten har bytt
namn till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och har fått ett tydligare ansvar för
en bredare samordning av samhällsskyddet. En tydlig förändring i myndighetens agerande är
att det läggs ett allt större fokus på det förebyggande arbetet.
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Det operativa ansvaret för säkerhetsskapande åtgärder har förflyttats mot den lokalt
kommunala nivån med den egna riskbilden som förutsättning. I och med de tydligare kraven
på förebyggande arbete så räcker det inte med att arbeta med synliga symptom och att
hantera oönskade händelser som uppstått. Man måste arbeta mer med orsakerna bakom
händelserna. Det innebär att arbetsområdet vidgas, även mot samhällets sociala faktorer, med
bland annat utanförskap som betydande riskfaktor.
Lagen om Skydd mot Olyckor gör det möjligt för kommunen att organisera samhällsskyddet
utifrån sina egna behov och önskemål för utveckling. Lagen uppmanar dessutom kommunerna
att samverka för att få en bättre beredskap för stora räddningsinsatser.

4

LAGSTIFTARENS KRAV PÅ SAMVERKAN
Idag är det vanligt i Sverige att kommunerna samverkar vad det gäller sitt
räddningstjänstansvar. Det sker genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller
kommunalförbund.

4.1

LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR
I räddningstjänstlagen 1986 utryckte lagstiftaren tydliga krav på kommunerna att börja
samverka vad det gäller räddningstjänst:
7 § Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och
skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och
skadeförebyggande verksamhet i kommunen.
8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för
räddningstjänsten och för förebyggande verksamhet enligt 7 §.
Motiven var att minska olikheterna inom räddningstjänsten och att höja effektiviteten. Denna
samverkan skulle ske på frivillig väg vad det gäller innehåll och former utan inblandning från
statens sida. Lagstiftarens mening var att samverkan inte enbart skulle gälla resurser utan att
den även skulle omfatta förebyggande arbete mot bränder och mot skador till följd av bränder.
Den nu gällande lagen om skydd mot olyckor bekräftar att förväntningarna på samverkan
kvarstår. Utdrag ur Lagen om Skydd mot Olyckor 2003:
6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna
lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som
berörs.
Utdrag ur propositionen bakom Lagen om Skydd mot Olyckor:
”Kommunerna får själva, utan inblandning från staten, bestämma formerna för
ett sådant samarbete. Särskilt för mindre kommuner kan det vara en fördel att
söka samarbete för att utveckla verksamheten. Det kan t.ex. råda svårighet att
anställa personal med särskild kompetens. Ett samarbete kommuner emellan
kan då vara en lösning. Samarbete kan ske genom särskilda avtal men också i
kommunalförbund eller gemensam nämnd.”
Lagen om Skydd mot Olyckor har ett huvudsyfte och det är att minska antalet olyckor och
skador till följd av olyckor. Detta ska ske genom målstyrning istället för detaljstyrning från
statens sida och ge en ökad möjlighet för kommunerna att anpassa sin verksamhet utifrån
lokala förhållanden. Det förebyggande arbetet ska stärkas och den enskildes ansvar i
förhållande till det offentliga ska göras tydligare. Kommunen ska samordna det
olycksförebyggande arbetet inom kommunens område samt öka lärandet genom att
genomföra olycksorsaksutredningar.
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KOMMITTÉDIREKTIV ”EN EFFEKTIVARE RÄDDNINGSTJÄNST”, DIR 2017:15
Regeringen fattade beslut om kommittédirektiven den 16 februari 2017.
Ur pressmeddelandet:

”En effektivare kommunal räddningstjänst
Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiven En effektivare
kommunal räddningstjänst. En särskild utredare ska ur ett brett
effektivitetsperspektiv se över hur förutsättningarna för den
kommunala räddningstjänsten kan förbättras. Utredaren ska
föreslå hur den verksamheten ska kunna bedrivas på ett mer
likvärdigt, effektivt och säkert sätt.
- Det finns ett stort behov av att samverkan på räddningstjänstområdet kan förstärkas och bli
mer enhetlig. Det är särskilt viktigt vid komplexa räddningsinsatser som berör en eller flera
kommuner, säger inrikesminister Anders Ygeman.
- En viktig del av uppdraget innebär att utredaren ska analysera och lämna förslag till hur
kommunernas räddningstjänster ska få bättre förutsättningar att rekrytera och behålla
deltidsanställda brandmän, avslutar Ygeman.
En särskild utredare kommer att utses inom kort.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.”
Nedan följer en sammanfattning av kommittédirektiven vad det gäller vad utredarens
uppdrag.
Kommunal räddningstjänst måste bedrivas säkert och effektivt för att säkerställa enskildas
säkerhet och trygghet.




hur kommunernas styrning och uppföljning och räddningstjänstverksamheten ska
kunna förstärkas och utvecklas
hur kommunerna på ett mer systematiskt sätt ska kunna analysera vilken förmåga den
förebyggande verksamheten och räddningstjänsten bör ha
hur samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna ska kunna förstärkas och
utvecklas och bli mer sammanhållen och enhetlig, bl.a. genom en utvidgad skyldighet
för kommunerna att samverka med varandra
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Det måste säkerställas att det finns räddningsresurser som snabbt kan bistå vid olyckor i hela
landet.





föreslå åtgärder som kan behövas för att förbättra kommunernas förutsättningar
att kunna bedriva förebyggande verksamhet och räddningstjänst organiserad med
hel- och deltidsanställda brandmän
hur andelen kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund inom den
kommunala räddningstjänsten kan öka
hur kommunernas räddningstjänst kan stödjas genom en förstärkt och utvecklad
samverkan mellan hjälporganen samt mellan dessa aktörer och andra relevanta
aktörer, t.ex. organiserade frivilliga
hur utbildningarna inom området skydd mot olyckor på ett bättre sätt kan
anpassas till lokala för-hållanden, samt om det är ändamålsenligt att utbildningen
för deltidsanställda brandmän i större utsträckning kan anordnas på lokal nivå

Uppdraget att föreslå åtgärder för att säkerställa samordnande och effektiva
räddningsinsatser.








hur kommunernas räddningstjänst vid omfattande eller komplexa
räddningsinsatser eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser på ett mer
effektivt sätt ska kunna leda såväl enskilda räddningsinsatser som
räddningstjänstverksamheten i stort
hur kommunernas räddningstjänster ska kunna samverka på ett mer effektivt sätt
och bli mer samordnade både inbördes och med övriga hjälporgan, bl.a. i ledningshänseende vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser
föreslå de åtgärder som kan behövas för att MSB:s och länsstyrelsernas stöd till
kommunernas räddningstjänst ska kunna förstärkas och utvecklas, bl.a. i fråga om
stabs- och ledningsstöd, vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser
analysera om det är lämpligt och ändamålsenligt att en statlig myndighet även i
fortsättningen ska ges möjligheten att ta över ansvaret för räddningstjänsten vid
omfattande räddningsinsatser och i förekommande fall analysera om det bör
ställas krav på särskilda skäl eller en liknande kvalifikation för ett sådant
övertagande, och föreslå de åtgärder som kan behövas
analysera om det finns behov av att reglera behörighets- och kompetenskrav för
anställning av en kommunal räddnings-chef och lämna de förslag som kan
behövas.

Uppdraget att föreslå hur statens tillsyn av och stöd till den kommunala räddningstjänsten
kan förstärkas, utvecklas och förtydligas.




hur MSB:s och länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas förebyggande
verksamhet och räddnings-tjänst ska kunna förstärkas, utvecklas och förtydligas,
samt analysera om det är lämpligt och ändamålsenligt att ge MSB utökade
tillsynsbefogenheter
analysera om det finns skäl för att regeringen även i fortsättningen i vissa
undantagsfall ska behöva kunna besluta om ändring av hur kommunernas
förebyggande verksamhet eller räddningstjänst är ordnade
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OMVÄRLDSANALYS
Som en del i analysen beträffande krav på räddningstjänstens framtida förmågor presenteras
här en sammanfattning av de viktigaste framtidstrenderna. Dessa bygger till stor del på ett
projektarbete som storstadsräddningstjänsterna genomförde år 2012 med syfte att bland
annat identifiera de utmaningar som räddningstjänsten står inför.
Hela rapporten kan läsas på http://www.rsgbg.se/Om-oss/Projekt-och-rapporter/Projekt2030--En-raddningstjanst-i-tiden-1/ . Slutsatserna överensstämmer väl med motsvarande
framtidsstudie som dåvarande Statens Räddningsverk genomförde för några år sedan.

5.1

DEMOGRAFI
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka de kommande två
decennierna. En orsak till detta är att medellivslängden ökar, vilket också innebär en förändrad
åldersstruktur som ökar behovet av välfärdsfunktioner samtidigt som finansiering och
bemanning av samma funktioner blir svårare.
En annan orsak till befolkningsökningen är invandring som följd av krig och konflikter samt en
ökande globalisering. Invandring är generellt fördelaktigt för åldersstrukturen, men effekterna
kan bli oregelbundna beroende på variationer i flyktingströmmarna. För att samhället ska dra
nytta av invandringen ställs stora krav på vår förmåga att integrera nya medborgare.
Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen går fortast. Förutom inflyttning till
större städer, ser vi en ökad regionalisering där befolkning och verksamheter i högre grad
koncentreras i ett fåtal stora regioner. Inom en region kan arbetskraften vara relativ rörlig och
folk arbetspendlar i större utsträckning mellan olika tätorter i regionen. Dessa förändringar
innebär också stora utmaningar, främst för de kommuner som ligger utanför regionerna eller
kommuner med stor utpendling.
Globalisering och invandring innebär en större variation i levnadsvanor och därmed också en
större variation i risker för medborgarna och det kan bli svårare för räddningstjänsten att
leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare.

5.2

KLIMAT
Medeltemperaturen ökar och vi får räkna med att med extrema vädersituationer kommer att
uppträda oftare även i Sverige. Klimatförändringarna kan exempelvis yttra sig som:


häftigare skyfall och ökad risk för översvämningar



mycket torrt klimat sommartid med risk för skogsbränder och brist på släckvatten



kraftfullare stormar med risk för skador på egendom i första hand



vintrar med ökad nederbörd och högre temperaturer som kan ge större förekomst av
halka

Räddningstjänsten behöver diskutera sin strategiska roll i samhället avseende större
klimatrelaterade händelser. Framtidens väder kan medföra omfattande skador som kan bli
ohanterliga för räddningstjänsten om man inte är förberedd.
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Ur Länsstyrelsen rapport 2012:42 Västra Götaland i ett förändrat klimat:
”Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett SMHI i uppdrag att genomföra en
samanställning av länets nuvarande och framtida klimat fram till år 2100,
rapport nummer 2012:42. Resultatet visar att årsmedeltemperaturen ligger i
medeltal 4–6 grader Celsius högre mot slutet av seklet jämfört med dagens
klimat.
Klimatförändringen påverkar hela samhället och de negativa konsekvenserna för
liv, egendom och miljö kan komma att bli betydande. Den ökade nederbörden
och de översvämningar, ras och skred som följer av klimatförändringarna ger
tydligaste konsekvenserna där kostnaderna för samhället p.g.a. skadade vägar,
järnvägar, bebyggelse och översvämmad jordbruksmark kan bli betydande. I
samband med översvämningar, ras och skred ökar dessutom påfrestningarna på
samhället och det finns risk för att viktiga samhällsfunktioner som el- och
vattenförsörjning samt transporter slås ut. Översvämningar, ras och skred
innebär också omedelbara hot mot människors hälsa i form av personskador och
att utryckningsfordon inte kommer fram.”

5.3

SAMHÄLLSPLANERING
Urbanisering och strävan efter ett hållbart resursutnyttjande driver förändringar i
samhällsplaneringen där mark och andra resurser samutnyttjas för olika ändamål för att öka
effektiviteten och servicegraden till medborgarna. Dessa förändringar sker på alla plan i allt
från övergripande samhällsflöden (t ex transporter, energi, vatten) och stadsplanering till
konstruktion av enskilda byggnader.
Framtidens byggnader blir alltmer unikt utformade för sitt ändamål med hjälp av analytiska
metoder och mindre baserade på standardlösningar. Därmed kommer räddningstjänsten allt
oftare att möta unika skräddarsydda byggnader där effekterna av en brand i en byggnad kan
skilja sig markant från motsvarande händelse i en annan byggnad. En annan effekt av
analytiskt konstruerade byggnader är att det blir vanligare att man lägger sig på miniminivån
när det gäller brandtekniskt skydd, vilket oftare leder till totalskada eller byggnadskollaps om
branden får fäste.
Allteftersom regionerna förtätas kommer skyddsavstånden mellan personintensiva
verksamheter och farliga verksamheter och transportleder med farligt gods att krympa, vilket
ställer krav på mer förfinade riskanalysmetoder. Komplex infrastruktur, som exempelvis
underjordsanläggningar och överdäckningar, kommer att ställa högre krav på
räddningstjänsten vid brand eller trafikolyckor.
Olika samhällsfunktioner och flöden integreras alltmer med varandra för att kunna dela på
resurser och öka effektiviteten. Dessutom ökar graden av automation på alla nivåer i
samhället, dvs mer och mer avancerade arbetsuppgifter utförs av maskiner istället för
människor. Det innebär att konsekvenserna av en oönskad händelse i någon del av
samhällssystemet blir avsevärt svårare att analysera och förutse.
För räddningstjänsten ligger utmaningen ligger i att skapa förståelse i kommunerna för de
riskbedömningar som tas fram och hur riskerna bör hanteras. Räddningstjänsten måste bli
bättre på att kommunicera sin förmåga avseende riskbedömning till de som fattar beslut om
stadsplanering, för att sedan kunna bli mer delaktig kommunens framtagning av exempelvis
detaljplaner.
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TEKNOLOGI OCH KOMMUNIKATION
Den tekniska utvecklingen är en möjliggörare för de effektivitetsökningar som beskrevs i
föregående kapitel och rätt utnyttjad blir tekniken en stor tillgång även i räddningstjänstens
uppdrag att förebygga, förutse och hantera oönskade händelser.
Priset på olika typer av sensorer är sjunkande och de blir alltmer tillgängliga för en större
marknad och i fler applikationer. Det finns en stor potential för räddningstjänsten att
effektivisera sitt arbete genom att använda fler sensorer för exempelvis detektion av brand
eller läckage av farliga kemikalier.
Data från dessa sensorer och all annan information som strömmar i samhället i allt större
omfattning kan vara till enorm nytta i det förebyggande arbetet. Utmaningen här ligger i att
kunna selektera och tolka den ofantliga mängden information som finns att tillgå. Samhällets
beroende av dataflöden är också en risk i sig om något kritiskt går fel, eller om känsliga data
hamnar i orätta händer.
Räddningstjänstens förmåga att informera och kommunicera strategiskt måste också bli
bättre för att vara tillräckligt synlig i det stora allmänna informationsflödet. Det kommer att
ställas ökade krav på att myndigheter kan tillhandahålla fler kontaktvägar än idag och att
tillgängligheten är anpassad efter individens behov.
När det gäller det praktiska räddningsarbetet sker också en hel del teknik- och
metodutveckling som kan hjälpa räddningstjänsten att möta de nya samhällsutmaningarna
som t ex unika hus, rekryteringssvårigheter och krav på effektivisering av den egna
verksamheten.

5.5

SOCIAL ORO & TERRORHANDLINGAR
Framförallt i storstadsregionerna har det tyvärr blivit vanligt att räddningstjänst och i vissa fall
även ambulanspersonal utsätts för t ex stenkastning eller andra former av hot och våld i
samband med räddningsinsatser. Riskerna för kravaller och upplopp har också ökat. Viktiga
orsaker till detta är utanförskap och gängbildningar.
För att kunna hantera händelser på ett effektivt sätt måste det finnas en medveten strategi för
att skapa tilltro till räddningstjänsten innan händelsen inträffar samt under pågående
händelse. Risk och såbarhetsansanalyserna behöver omfatta även social obalans.
Räddningstjänsten ska vara en självklar aktör tillsammans med andra i arbetet med att stärka
den sociala hållbarheten.
I ett större perspektiv ser vi att terrorhoten blir mer globala och en realitet även för Sverige.
Det innebär att risk och sårbarhetsanalyser för regioner och kommuner behöver utökas så att
de även omfattar terrorism. Samverkan med andra räddningstjänster behöver utvecklas för att
klara mycket stora insatser.
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MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAPS SENASTE FRAMTIDSSPANING
Den senaste framtidspaningen publicerades 2017. Den genomfördes av företaget Karios Future
som använde sig av intervjuer, enkäter och work shops.
Rapporten bekräftar tidigare framtidspaningar och tydliggör att räddningstjänsten måste
planera för en mer komplex och oförutsägbar miljö.
I rapporten hittar vi bland annat följande iakttagelser gällande räddningstjänstens framtid:
Nya olyckslandskapet –fokusförskjutningar och glidningar
Den framtida värld som trenderna målar upp är samtidigt likadan som vår men på många sätt
helt annorlunda







Från spektakulärt till trivialt
Från litet och ofta till stort och sällan
Från vänlig till aggressiv biologi
Från olycka till ond avsikt
Från raka uppdrag till komplexa
Från ”hjältar” till ”maktens lakejer”

Nya prioriteringar
Sammanfattar samhällets och medborgarnas nya krav och förväntningar på räddningstjänsten i
framtiden.
Från

Till

Reaktiv/rycka ut

Proativt/förebyggande

Akut

Långsiktigt

Rena släckjobb

Lagarbete

Lokalt

Regionalt/nationellt

Pump o slang

Drönare, Instagram & robotar

Tacksamhet /beröm

Krav och kritik

Liten miljöhänsyn

Stor miljöhänsyn
Civilt försvar

Nya förmågor



Förmåga att snabbt kraftsamla över organisationsgränserna
Förmåga att vara hela samhällets räddare
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Nya förmågor –kompetenskrav
Teknik



IT-säkerhet
Solceller och smarta hus

Social och kulturell kompetens



Nå fram till de som nyligen kommit till Sverige
Samarbeta mot vardagsolyckorna inom kommunen

Samhällsbyggnad



Klimatförändringens påverkan på samhället
Samarbete kring infrastruktursatsningar

Ledning



Samarbeta över geografiska och organisatoriska gränser
Lagar och regler i krissituationer

Nya uppgifter




Civilt försvar
Hantera terrorhot och terrorbrott
Hantera smitta och biologiska hot

Auktoritet och förebild i samhället





Mångfald och jämställdhet
Dialog med medborgarna i lokalsamhället
Följa omvärldsutvecklingen
Förmåga att agera proaktivt och med auktoritet
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BREDDAT UPPDRAG
När fokus på förebyggande arbete ökar får räddningstjänsterna ett allt bredare uppdrag inom
trygghet och säkerhet. Det omfattar arbete mot kriser, olyckor och brott som kan drabba
medborgarna. En utvecklad och modern räddningstjänst ska aktivt stödja och utveckla arbetet
att skapa trygga och säkra kommuner. Det ska vara en lärande organisation som har förmåga
att ta tillvara goda exempel från olika kommuner. Räddningstjänsten ska vara en självklar,
efterfrågad och drivande resurs inom socialt och olycksförebyggande arbete i ett mycket nära
samarbete med samhällets övriga verksamheter.
Lagen om Skydd mot Olyckor delar upp skyddet i många perspektiv.
Syftet med lagen är att åstadkomma:




Färre oönskade händelser
Mindre konsekvenser av sådana händelser, när de inträffar
Ökad förmåga att hantera oönskade händelser, när de inträffar

För att uppnå detta är det förebyggande arbetet mycket väsentligt.
I skriften ”Ta ett samlat grepp” från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och
Sveriges Kommuner och Landsting ges följande exempel på verksamhetsområden inom
Trygghet och Säkerhet.
 Skydd mot olyckor
 Krisberedskap
 Internt skydd
 Civilt försvar
 Brottsförebyggande arbete
 Planering och byggande
 Säkerhetsskydd
 Informationssäkerhet
 Folkhälsa
Därutöver har ett flertal räddningstjänster engagerat sig i suicidprevention.
Sammanfattningsvis har Räddningstjänsten möjlighet att spela en viktig roll i sina respektive
kommuners trygghets- och säkerhetsarbete. En fördel med att ge räddningstjänsten i uppdrag
att samverka med andra kommuner inom detta område är att räddningstjänsten blir den
gemensamma plattformen där kompetenserna samlas, utvecklas och täcker upp för varandra.
Det krävs dock en arbetsform som stödjer kommunledningens ansvar för dessa frågor.
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SLUTSATSER
Det i det moderna samhället integreras allt fler system och processer med varandra för att
uppnå högre effektivitet och öka servicen för invånarna. Det innebär att samhällsapparaten
blir mer komplex och beroendena mellan olika samhällssektorer och system ökar, vilket
innebär större utmaningar för både räddningstjänsten och samhället i stort när något oönskat
inträffar. En händelse som inte hanteras i tid kan snabbt växa i både omfattning och
komplexitet.
Vi ser också ett samhälle med sociala spänningar och globala terrorhot som på senare tid blivit
ett inslag i räddningstjänstens arbete. Klimatförändringarna i världen har gjort att
väderrelaterade händelser såsom skogsbränder och höga vattenflöden blir vanligare.
Modern teknik ger samhället större möjligheter att tidigt upptäcka förändringar som kan leda
till olyckor och räddningstjänsten får bättre förmåga att bekämpa bränder på ett säkert och
effektivt sätt.
Dessa samhällsförändringar ställer nya och hårdare krav på räddningstjänstens förmågor som
är svåra för de flesta kommuner att klara på egen hand:


Kompetens och resurser att, i det förebyggande arbetet hålla jämna steg med
utmaningarna i samhällsutvecklingen och utnyttja nya möjligheter på ett effektivt sätt



Bredare engagemang i kommunens övriga verksamheter för att kunna ta ett samlat
grepp i det förebyggande arbetet



Närhet till kommuninvånarna för att nå fram med informationskampanjer och klara
rekrytering av personal



Kapacitet att leda och genomföra långvariga, omfattande och komplexa händelser



Kort responstid för att bryta händelseförlopp tidigt



Förmåga att agera vid medvetet våld och social oro



Ökad förmåga att möta det oväntade.



Möjlighet att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet



Vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att rekrytera och behålla kompetent
personal som kan samverka med olika parter i samhällsplaneringen och genomföra
komplicerade insatser där riskbilden är komplex.
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NULÄGESBESKRIVNING
I detta kapitel ges en kortfattad sammanställning och jämförelse mellan kommunernas
räddningstjänster i tabellform.

6.1

6.2

LEDNING OCH ADMINISTRATION
Roll

Västra Sörmlands
räddningstjänst

Räddningstjänsten Flen

Förbundschef

1,0

-

Räddningschef

1,0

1,0

Stf Räddningschef

-

1,0 (operativ chef)

Utbildning

1,6

1,0

Förebyggande arbete

3,0

1,0

Administration

1,0

0,3 + 0,2 för sotning

Sotare

Ej i egen regi

3,0

BEREDSKAPSORGANISATION
Västra Sörmlands
räddningstjänst

Räddningstjänsten Flen

Dygnet-runt-styrka

1+1+4, (1+1+3 under
semestertid)

1+1, Flen,

RIB

1+2 Vingåker

1+4 Flen, 3 man 3 min och2 man 6
min

0+2 Katrineholm
1+0, fri inryckning, Björkvik

1+4, Malmköping, 5 min

1+0, fri inryckning, Julita
1+0 Högsjö
FIP, FIB mm

1 Vingåker

1 Malmköping

1 Björkvik
1 Julita
1 Högsjö
Befäl i beredskap
(Räddnings-chef i
beredskap)

1 Räddningschef i beredskap

1 insatsledare, 90 sek
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Räddnings-värn eller

Sparreholm (3 man 10 min enligt
avtal)
Björkvik

Frivillig brandkår

6.3
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2016 – Responstid (min)

Vingåker

11,6

Katrineholm

10,5

Katrineholm

11,7

Vingåker

12,4

Flen

14,3

Flen

12,5

STORLEKSJÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNERNA, STATISTIK FRÅN 2014
Antal invånare

Km2

Täthet per km2

Flen

16 300

826

23

Katrineholm

33 300

1190

33

Vingåker

8 900

439

24

ANTAL UPPDRAG OCH KOSTNADER
Antal
uppdrag

Antal
uppdrag
per 1000
invånare

Årsnettokostnad

Kostnad per invånare
2014

Flen

203

12,35

16 857

1038

Katrineholm

395

11,80

26 347

792

Vingåker

96

10,72

6 002

673

I Sverige ligger kostnaden för räddningstjänst per invånare mellan 366 kr (Sundbyberg) och
2193 kr (Härjedalen) med ett snitt på 687 kr. Det innebär att Sveriges nettokostnad för
räddningstjänsten är ca 6,6 miljarder för år 2013 enligt Räddningstjänst i siffror 2014 från MSB.
Den mycket stora variationen är beroende av lokala förhållanden som risker, antalet tätorter,
antalet brandstationer och typ av beredskap, antalet invånare mm. Generellt så är kostnaden
per invånare högst i glesbygden och lägst i storstadsområden.
Siffrorna är inte alltid direkt jämförbara då kommunerna har lite olika praxis för hur intäkter
och kostnader fördelas mellan olika verksamheter i kommunen och centrala kostnader. Det är
exempelvis redovisning av poster som OH-kostnader, hyror, kapitaltjänstkostnader,
interndebitering av tjänster och avsättning till pension som varierar.
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Siffrorna kan ändå ses som en indikator men för att göra en detaljerad jämförelse krävs ett
ganska stort jobb med att likställa ekonomierna. Detta görs exempelvis vid bildande av
kommunalförbund för att få en mer rättvisande bild av vad verksamheten kostar i förbundet,
samt för de olika kommunerna före förbundsbildningen. Även mellan olika kommunalförbund
skiljer det sig åt med avseende på vilka kostnader som bokförs i på förbundet respektive i
medlemskommunerna.
Vid vår jämförelse har vi använt oss av en sammanställning i 2015 års penningvärde från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som utgår från Räkenskapssammandrag för
kommuner (1998–2014, SCB), Konsumentprisindex (1998–2014, SCB), Befolkningsstatistik
(1998–2014, SCB) samt Räkenskapssammandraget 2014 - Instruktioner (SCB).
För att göra siffrorna jämförbara har vi justerat kostnaderna för räddningstjänsten i Flen för år
2014 med att ta bort den interna OH-kostnaden för Samhällsbyggnadsavdelningen med ett
belopp på 1 625 tkr. Det är det enda året som det finns ett sådant påslag. För 2015 har interna
intäkter på 195 tkr lagts till då denna post finns med övriga år med dock inte för 2015.
I underlaget finns ett pålägg för centrala OH-kostnader enligt en modell som SCB tillämpar lika
för alla kommuner.

För att få mer aktuella siffror har årsredovisningarna från 2016 använts.
Antal
invånare

Antal
uppdrag

Antal
uppdrag
per 1000
invånare

Årsnettokostnad,
tkr

Kostnad per invånare
2016, kr

Flen

16 830

373

22,2

16 563

984

Katrineholm

33 722

609

18,1

26 838

796

Vingåker

9 099

156

17,1

7 177

789

Inom VSR är fördelningen Katrineholm 78,9% och Vingåker 21,1%
Även här är kostnaderna inte direkt jämförbara mellan VSR och Flen då kommunerna har lite
olika praxis för hur intäkter och kostnader fördelas mellan olika verksamheter i kommunen och
centrala kostnader.

6.6

TILLÄGGSUPPDRAG
Utöver den traditionella verksamheten med tillsyn och utryckningsverksamheten har
räddningstjänsterna följande tilläggsuppdrag.

6.6.1

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FLEN
Hos Räddningstjänsten Flen bedrivs både brandskyddskontroll och rengöring av eldstäder i
egen regi. Dessutom sakkunniga vid bygglovsmöten, deltar i "En väg in" som skall förenkla för
företagare och deltagande vid översiktsplanering

Därutöver svarar dygnet runt styrkan för ett antal extra uppdrag.



Trygg vuxen
Klottersanering
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Lyfthjälp till socialförvaltningen
Tjänsteman i beredskap åt kommunen
I Väntan På Ambulans
Suicidlarm
Larmöverföring kommunala larm
Tillhandahåller sin tekniska utrusning ex för hög höjd

Dygnet-runt-styrkan har nyligen fått i uppdrag att rycka ut på inbrottslarm från kommunala
anläggningar.

6.6.2

VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST
VSR svarar för brandskyddskontroll av eldstäder, deltar som sakkunniga i bygglovmöte varje
vecka, medverkan i samhällsplanering och översiktsplaner, organiserar Fixar Malte, utvecklar
”civil insatsperson”, deltager i brottsförebyggande rådet och medverkar i trafiksäkerhetsdagar.
VSR är fastighetsägare till två av fastigheterna.
VSR svara även för funktionen ”Tjänsteman i Beredskap” åt medlemskommunerna.
VSRs dygnet runt styrka är närvarande ute i samhället då det finns en förhöjd risk för anlagda
bränder och skadegörelse. Det är exempelvis vid skolans termins slut och start.
På försök har styrkan deltagit i skolluncher tillsammans med barnen i skolmatsalar då det varit
lite stökigt. Närvaron av brandbilar och brandmän i matsalen har en starkt lugnande effekt på
miljön.
Styrkan rycker även på



I Väntan På Ambulans
Suiciduppdrag
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SAMVERKANSALTERNATIV ENLIGT KOMMUNALLAGEN
Enligt kommunallagen finns tre möjliga samverkansformer, dessa är:
Civilrättsliga avtal
tjänster köps och säljs mellan kommunerna genom separata avtal
Gemensam nämnd
gemensam politisk organisation som administreras av och lyder under en värdkommun
Kommunalförbund
en special kommun bildas för räddningstjänstuppdraget

7.1

CIVILRÄTTSLIGA AVTAL
Med civilrättsliga avtal väljs graden av samverkan. Friheten är stor mellan avtalsparterna att
välja samverkanslösningar. Exempelvis kan man genom civilrättsligt avtal överlåta politisk
ledning och förvaltning till en annan kommun.
Det krävs dock konsensus från alla inblandade beslutande organ får att uppnå samverkan
vilket kan vara begränsande.
Fördelar

Nackdelar

Stor flexibilitet vad det gäller
samverkansområden

Politisk ledning genom konsensus

Enkel administrativ form för samverkan

Samtliga förändringar kräver avtalsförhandling

Stort lokalt inflytande

Lätt att bryta
Vid gemensam ledning får förvaltningsledningen
flera politiska uppdragsgivare

Nedan beskrivs några goda exempel på samverkan genom civilrättsliga avtal:
Jönköpings län
Sedan 1980 har kommunerna i Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötland (13
kommuner) arbetat med att fördjupa samverkan inom räddningstjänsten, Räddsam F.
”Vårt övergripande mål inom Räddsam F är att möjliggöra effektiva räddningsinsatser och
olycksförebyggande arbete, detta genom en samverkansmodell där vi uppnår både
stordriftsfördelar och behåller en stark förankring i kommunen”. ( www.raddsamf.se)
Inom området finns det 44 hel- och deltidstyrkor med 213 man i beredskap. Med
gemensamma larmplaner och en räddningschef i beredskap som disponerar alla länets
resurser får en händelse samma resurser oavsett i vilken kommun händelsen inträffar.
Kostnaden för gemensam ledning fördelas efter invånarantalet mellan ingående kommuner.
Vid insats ersätts tiden efter gemensam prislista. Över 150 mantimmar ersätts faktiska
kostnader.
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Stockholms län
Ledningscentralen SSRC (Storstockholms Räddningscentral) omfattar Storstockholms
brandförsvar, samt genom samarbetsavtal Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten
Norrtälje, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Uppsala Brandförsvar, Brandkåren Attunda och
Räddningstjänsten Sala-Heby. Centralen hanterar därmed 25 kommuner i 4 län med 7
räddningstjänster och 90–100 brandstationer.
Räddningscentralen har tyst medlyssning på den första 112-intervjun som SOS Alarm genomför
och sköter all utalarmering och ledning utom för sjukvårdslarm, som SOS Alarm dirigerar.
Området tillämpar fem ledningsnivåer:
L5

Räddningschef i beredskap

L4

Operativ chef

L3

Räddningsledare

L2

Insatsledare/Yttre befäl

L1

Styrkeledare

I ledningscentralen

På skadeplats

Inom hela området tillämpas gränslös räddningstjänst i ett gemensamt ledningssystem. Det
innebär i praktiken att ledningscentralen avgör vilka enheter som ska larmas och har en
långtgående delegation dvs alla enheter står under gemensamt befäl.
I Stockholms län finns även Södertörns Brandförsvarsförbunds ledningscentral
(Räddningscentralen Stockholms Län, RCSL). Den leder verksamheten inom förbundet och
hanterar även kommunala larm.
RCSL har ett motsvarande ledningssystem som SSRC, vilket möjliggör samverkan mellan båda
systemen.
SSRC finansieras via årliga avgifter som betalas av de räddningstjänster som är anslutna. Denna
avgift täcker också SOS Alarms åtagande.
Principen för gränslös räddningstjänst är att avtal tecknas med angränsande räddningstjänster.
Hjälp vid räddningsinsatser är normalt kostnadsfri mellan parterna, utöver då den hjälpande
parten drabbas av direkta kostnader för att kunna genomföra hjälpinsatsen.
För större räddningsinsatser där en part levererat mer än tjugo mantimmar har denna rätt till
ersättning.
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Samverkan mellan Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
Vimmerby med fyra grannkommuner har nyligen startat ett fördjupat samarbete. Det startade
med att PWC genomförde en utredning om fördjupat samarbete mellan de fem kommunerna:
Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby. Avsikten var att även Västervik
skulle ingå men de tackade nej innan utredningen startade.
PWC rekommenderade ett kommunalförbund. Det politiska ställningstagandet blev att
fördjupa samverkan och börja finna formerna för samverkan, men ej som kommunalförbund.
De har valt att vara kvar som förvaltningar med en egen räddningschef i varje kommun.
Arbetet har resulterat i fyra samverkansområden som har kommit olika långt i sin etablering:





Förebyggande arbete
Övning och utbildning
Gemensamma inköp
Metod och teknik

Hultsfred har en halv egen tjänst för förebyggande arbete. Genom samverkan med de fyra
andra kommunerna får Hultsfred tillgång till tio tillsynsförrättare. Tillsynsarbetet genomförs
samordnat mellan kommunerna med fokuserade insatser i en kommun i taget.
Man har delat upp det förebyggande arbetet i olika kompetensområden som har fördelats
mellan kommunerna på följande sätt:
Kompetensområde

Ansvarig kommun

Bygglov

Oskarshamn

Tillstånd explosiv vara

Vimmerby

Tillstånd brandfarlig vara

Mönsterås

Publika evenemang

Hultsfred

Genom samverkan har tillräcklig kritisk massa uppnåtts för ett effektivt myndighetsutövande
och hög samlad kompetens.
Kommunerna har även inlett ett samarbete inom ett femte område: ”gemensam operativ
ledning”. Utvecklingen inom detta område sker i två parallella spår.
Vimmerby och Hultsfred har sedan 7 januari 2016 gemensam ledningsorganisation. Den
beskrivs i dokumentet ”Ledningsdoktrin Räddningstjänsterna Vimmerby/Hultsfred”.
Samarbetet innebär bland annat att man, istället för att ha var sin räddningschef i
beredskap har båda kommunerna tillsammans, en insatsledare och räddningschef i
beredskap. De normativa och strategiska komponenterna i insatsledningen är därmed
bättre omhändertagna.
Oskarshamn Mönsterås och Högsby startar den 1 juni 2016 en gemensam
ledningsorganisation med en insatsledare och en räddningschef i beredskap. Det finns
också en strävan att få ett gemensamt inre befäl men för det saknas så här långt en
lösning.
Vimmerby och Hultsfred har också en gemensam säkerhetssamordanare. Utvecklingen i alla
fem kommunerna går mot att ge räddningstjänsten ett bredare uppdrag.
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GEMENSAM NÄMND
I fallet VSR / Flen är gemensam nämnd inget alternativ enligt vår bedömning men redovisas
här ändå för helhetens skull.
Gemensam nämnd faller på att det inte finns någon värdkommun och att det inte är rimligt att
likvidera VSR för att istället börja samverkan i en gemensam nämnd. Dessutom är gemensam
nämnd inte möjlig under höjd beredskap och krig. Sverige är nu inne i ett tydligt
planeringsskede för att höja försvarsförmågan. Planering för det civila försvaret kommer att bli
en stor uppgift för kommunerna.
Gemensam nämnd är ett alternativ som har funnits i kommunallagen sedan 1997. I maj 2011
fanns det ca 150 gemensamma nämnder i Sverige inom flera olika verksamhetsområden. Till
grund för den gemensamma nämnden ska det finnas ett samverkansavtal och ett
nämndreglemente. Dessa dokument är obligatoriska och ska godkännas av varje
kommunfullmäktige.
Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation och nämnden sorterar
under värdkommunens fullmäktige. Det innebär i praktiken att värdkommunen blir
anställningsmyndighet och övertar alla anläggningstillgångar d.v.s. såsom det vore en
förvaltning men omfattar flera kommuner. Nämnden är således ingen egen juridisk person
men myndighet och ska betraktas som vilken nämnd som helst i värdkommunen. Detta
betyder bland annat att budgeten fastställs av värdkommunens fullmäktige. Värdkommunen
ska upprätta budgeten i samråd med övriga kommuner.
Den gemensamma nämnden består av ledamöter från respektive medlemskommun.
Ledamöter och ersättare utses av respektive fullmäktige. Nämnden ska ha minst en ledamot
och en ersättare från varje part. Ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen men
behöver inte komma därifrån.
Organisationsformen lämpar sig bäst när få kommuner samverkar. Fördelarna är att det är
administrativt enkelt att bilda och att driva då det är en vanlig nämnd. Nackdelarna är att
besluten egentligen ligger hos värdkommunens fullmäktige och det kan upplevas att
samverkan inte sker på lika villkor. Gemensam nämnd kan inte användas för verksamheter
som kommunstyrelsen har vid höjd beredskap. Uppbygganden av det civila försvaret kommer
att få stort fokus de kommande åren.
Idag finns det åtta gemensamma nämnder för räddningstjänst.
Fördelar

Nackdelar

Möjliggör samverkan över kommungräns
där varje part behåller huvudmannaskapet

Värdkommunens Kommunfullmäktige har
beslutsmandatet (ej på samma villkor mellan
kommunerna)

Administrativt enkel att bilda och driva,
vanlig nämnd

Värdkommunen övertar anställningsansvaret,
anläggningstillgångar mm. (samma process som ett
kommunalförbund ur de andra kommunernas
perspektiv)

Verksamhetsledning har en tydlig
uppdragivare

Risk att hamna utanför den kommunala
verksamheten

Passar för samverkan mellan ett fåtal
kommuner med stort förtroende för

Kommunen avhänder sig möjligheten att
självständigt styra räddningstjänsten.
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varandra
Skalfördelar i ledning och administration

Kan ej användas vid höjd beredskap

Tydliga ekonomiska spelregler

7.3

KOMMUNALFÖRBUND
Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar delar av
sitt kommunala ansvar till. Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i ett
kommunalförbund. Skälen till att bilda kommunalförbund är ofta ekonomiska och rationella.
Genom att utnyttja samordningsvinster uppnår man en mer kostnadseffektiv verksamhet. Man
vill också skapa en kompetenshöjning och därmed också förutsättningar för en bättre kvalitet i
verksamheten. Jämfört med andra samverkansformer kan kommunalförbund ge större
inflytande och bättre uppfylla krav på demokrati och möjlighet till löpande politisk styrning.
Kommunalförbundet blir anställningsmyndighet och övertar anläggningstillgångarna.
Ekonomierna behöver jämställas då kommunerna ibland har olika redovisningsprinciper för
vad som redovisas på förvaltningen respektive kommuncentralt.
Det finns en risk att ett kommunalförbund fjärmar sig från den övriga kommunala
verksamheten vilket kan vara problematiskt då räddningstjänsten måste betraktas som en del
av den kommunala verksamheten. Det måste därför skapas förutsättning för en god
samverkan mellan förbundet och alla medlemskommuner. I förbundsordningen bör detta
förhållningsättet skrivas in. Vid utformningen av räddningstjänstorganisationen och
kommunernas styrning av densamma måste man skapa möjligheter för en god lokal
samverkan.
Kommunerna måste känna räddningstjänsten som sin räddningstjänst och inte en fristående
organisation.
En kritisk synpunkt på kommunalförbund är att maktens är koncentrerad till ett fåtal politiker
och tjänstemän. Men det går även att vända på detta resonemang. I normalfallet är det sällan
som det är några ärenden om räddningstjänsten på kommunstyrelsens bord. Med en särskild
organisation för räddningstjänsten kan det skapa förutsättningar för ett större engagemang
med särskilt utsedda politiker.
Idag finns det 37 kommunalförbund som omfattar 153 kommuner för räddningstjänsten.

Utveckling av antalet kommunalförbund för räddningstjänst 1974–2017
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1974

1984

1994

2004

2011

2014

2017

Kommuner med egen
räddningstjänst

274

266

248

162

119

112

103

Räddningstjänstförbund

1

2

9

12

13

15

13

(antalet involverade
kommuner inom
parantes)

(2)

(7)

(18)

25)

(31)

(36)

(34)

Totalt antal kommuner

278

283

286

290

290

290

290

Totalt antalet
räddningstjänster

276

273

264

202

166

162

153

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Fördelar

Nackdelar

Tydlig politisk ledning, egen juridisk person

Risk att hamna utanför den kommunala
verksamheten
Krävs en tydlig styrning från
medlemskommunerna

Långsiktigt engagemang

Kommun avhänder sig möjligheten att
självständigt styra räddningstjänsten

Skalfördelar i ledning och administration

Maktkoncentration till ett fåtal personer

Tydliga ekonomiska spelregler
Förvaltningsledning har en tydlig
uppdragivare
Skapar förutsättningar för ett större
engagemang med särskilt utsedda politiker.
En gemensam organisation
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8 SAMMANFATTNING AV INTERVJUSVAR
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Ca 20 personer i
de tre kommunerna och räddningstjänstförbundet har fått ge sin syn på räddningstjänsten och
dess framtid. Det har varit








kommunstyrelsens ordförande
oppositionsråd
kommunchefer
förbundsdirektionens ordförande
förbundschef
räddningschefer
fackliga företrädare

Samtalen genomfördes i mitten på juni 2017.
Dessutom har Länsstyrelsen i Södermanland intervjuats. En sammanfattning av den intervjun
redovisas separat.

Motiv för samverkan
Drivkraften till samverkan inom räddningstjänsten är kompetensförsörjning och möjligheten
att upprätthålla kvalitén i den framtida verksamheten.
Samverkan mellan VSR och Flen kommer att underlätta i den dagliga verksamheten. Men på
sikt kommer det inte att räcka. Även en gemensam räddningstjänst mellan dessa tre
kommuner kommer den att vara för liten för att självständigt kunna möta framtiden.
Det behövs fler steg i samverkan och det geografiska området behöver utvidgas så att det blir
en effektiv möjlighet till ledningssamverkan och resursuppbyggnad för att klara nuvarande och
framtida risker.

Förväntningar
Allmänt






Det finns olika syn på om räddningstjänsten ska ha ett breddat uppdrag och i så fall
vad det ska bestå av.
Positiv till fördjupad samverkan med Flen men vet för lite idag på vilka sätt det kan ske
och dess konsekvenser. Detta behöver belysas i ett fortsatt arbete.
VSR äger idag två fastigheter.
Flen kan behöva renodla sin verksamhet och se över sina kostnader.
Principerna för avsättning till pension i ett kommunalförbund bör ses över i en
eventuellt fortsatt utredning.

Relationer till kommunerna





Förbundet behöver en närvaro över ytan för att skapa trygghet.
Den lokala närvaron är viktig.
Brandstationen måste vara kvar i Flen.
Innan större beslut i förbundet, behövs förankring och beslut i samtliga fullmäktige.
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Placering och funktioner inom utökande förbundet ska vara noga reglerat i
förbundsordningen.
Vid ett medlemskap är det viktigt med styrning från kommunerna av samma typ som
ägarstyrning i kommunala bolag.
Det måste upplevas som ekonomiskt rättvist. Var och en ska ta sina kostnader men få
ta del av skalfördelar.
Samtliga medlemskommuner måste få samma servicenivå.

Interna förbättringsmöjligheter





Båda organisationerna upplevelse vara mycket slimmade organisationer.
Övningsförutsättningarna förbättras.
Rekryteringsmöjligheterna förbättras.
Man känner sig ganska reaktiv. Viljan finns att anpassa sig och utveckla verksamheten,
men man hinner inte uppdatera sig. Man behöver bli resursstarkare. En större
organisation med fler medlemmar är nödvändigt. Man känner sig resurssvaga när det
gäller förebyggande arbete.

Förbättringsmöjligheter mot medborgarna








Sotningen fungerar bra och det kan tillföra VSR något positivt.
Nyfiken på att bredda uppdraget till räddningstjänsten med inriktning på förebyggande
arbete som vänder sig till hela samhället där det finns behov.
Viktigt att räddningstjänsten medverkar aktivt och tidigt i samhällsplaneringen.
Räddningstjänsten ska vara en del av samhället, man kan ”göra mer”.
Räddningstjänsten måste genom samverkan öka sin förmåga både ledningsmässigt och
när det gäller resursuppbyggnad så att det motsvarar riskerna i kommunen.
Fördjupat samarbete ger kraftfullare organisation samt en utvecklad och bättre
utbildningsverksamhet vilket stärker den enskildes förmåga.
Tillsyn enligt LSO ett område som måste lyftas. Räddningstjänsten måste ha kunskap
och kompetens att kunna ställa krav på brandskydd i ex vårdinrättningar,
trygghetsboende, affärscentra mm

Farhågor




Det blir längre till förbundschefen. Idag är kontakten bra med räddningschefen i Flen.
Hur blir det med tjänsterna framöver? Vilka förändringar bli det i organisationen?
Hur kommer den lokala närvaron att se ut?
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Associationsform









Det upplevs att det är stora kulturella skillnader mellan räddningstjänsterna så en
samverkan bör byggas upp succesivt i flera olika steg.
Innan Flen blir medlem behöver alla förutsättningar vara utredda.
Flen bör helst bli medlem i förbundet, det blir enklast för alla parter.
Samverkan på lika villkor dvs kommunalförbund.
En förbundsbildning framstår som det mest lämpliga, detta ska utredas. Men det
räcker inte, vi måste ta ett större grepp. Hela Sörmland i en
räddningstjänstorganisation.
Helt nödvändigt med en fortsatt utveckling i ett större geografiskt område då
samverkan med Flen inte löser förmågan till ledning och resursuppbyggnad i tillräcklig
omfattning. Samverkan behöver prövas mot Eskilstuna/Strängnäs eller Östergötland.
Lösningen måste innebära att alla tre känner sig som vinnare.
Nu ska det inte bli några halvmesyrer, pang på. Flen ska ingå i VSR. Helst ska man göra
en räddningsregion av hela Sörmland.

Länsstyrelsen i Södermanland










Länsstyrelsens mening är att det inte går att möta framtiden i små egna
organisationer, man måste samverka.
Länsstyrelsen ser gärna ett fullt ansvarstagande, alltså att Flen går in i VSR. Detta är en
önskad utveckling. Kompetensförsörjning med brandingenjörer möjliggörs med en
större organisation. Man vill inte rekommendera civilrättsliga avtal.
Länsstyrelsen är positiv till förebyggande arbete utanför vad som strikt anges i LSO, ex.
suicid, säkerhet vid badstränder. Intressant att diskussion för bland politiker i berörda
kommuner.
Man gör gemensam tillsyn över länsgränser där samarbetsavtal finns.
Positivt att utöka ledningssamverkan med Eskilstuna- Strängnäs.
Finns inga negativa synpunkter, utan ser tvärtom att VSR kan behöva stärka sin
ledningsförmåga med andra räddningsorganisationer. Inga synpunkter på att VSR
samarbetar med RTÖG.
Vid Länsstyrelsens tillsyn hos VSR och i Flen har bland annat följande anförts:
o Flen är mycket svaga på att administrera handlingsprogram
o Endast två operativa ledningsnivåer i Flen, mycket sårbart
o Länsstyrelsen påtalar vikten av att utveckla egenkontroll. Har inte kommit in
något från Flen.
o Förändringen av utryckningsorganisation i Vingåker (1+2) har gått för fort. Det
saknas konsekvensanalys. Länsstyrelsen ansåg att en permanent förändring av
styrkan i Vingåker behövde en grundligare genomlysning än vad som
presenterades i samband med RiB- uppsägningarna. I det skedet tyckte vi inte
att VSR hade förberett personal, politiker, invånare och politiker på ett
tillräckligt bra sätt. Länsstyrelsen ville få till en bra uppföljning under 2017, för
att se eventuella konsekvenser innan ett sådant beslut kan permanentas.
Länsstyrelsen kommer att titta på ledningsförmåga vid nästa tillsynsbesök. Det
kommer att ske genom scenariobaserad ”skrivbordstillsyn” där räddningstjänsterna får
beskriva sin resurs- och ledningsförmåga i förhållande till inventerade risker i sin egen
kommun.
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VIKTIGA EFFEKTER SOM KAN UPPNÅS GENOM SAMVERKAN
För att kunna rekommendera vilken väg som är lämpligast att välja för Katrineholm, Vingåker
och Flens kommuner behövs ett antal kriterier som de olika alternativen kan jämföras mot. De
kriterier vi har valt baseras på slutsatser från omvärldsanalysen i kapitel 6 samt vilja och
prioriteringar hämtade ur de intervjuer vi har genomfört.

9.1

FÖREBYGGANDE ARBETE
Inom det förebyggande arbetet behövs en tillräcklig stor volym för att möta en komplex
framtid. Ett mått kan vara att det går att fördjupa sin kunskap inom delar av området dvs
någon form av specialisering. Det är mycket önskvärt med minst två personer per
specialisering för att säkerställa utrymme för kritiskt tänkande och kontinuitet vid
personalomsättning. Det minskar dessutom risken för otillbörlig påverka.

9.2

LEDNING AV RÄDDNINGSINSATSER
Vardagen fungerar idag bra, men det är inte tillräckligt för att möta framtida utmaningar. En
räddningstjänst måste ha förmåga att leda stora och komplexa händelser. Då behövs det flera
ledningsnivåer med olika innehåll i ledningen och tillräcklig kapacitet. Det som fungerar bra i
vardagen är ledning av enskild insats. Denna nivå måste kunna förstärkas vid större insats och
inte enbart bestå av en person som det är idag. Därutöver behöver det finnas en så kallad
systemledning som exempelvis tar ansvar för att ha beredskap om det inträffar ytterligare en
insats, bedömer konsekvenserna för samhället dvs sätter in insatsen i ett större sammanhang
och planerar för avlösning för att skapa uthållighet och förstärkning.
För att få ett ledningssystem som klarar av att hantera en föränderlig omgivning krävs fem
ledningsnivåer med olika innehåll i ledning. (Statens Räddningsverk: Grunder för ledning).

Ledningsnivåer
1

Normativ

tolka och besluta om
organisationens roll

2

Strategisk

besluta om beredskap och insatsers
ram

3

Operativ

samlad ledning av den löpande
insatsen inom ram

4

Samordning av enskilda enheter

hantera samordning av enheter

5

Ledning av enskild enhet

leda enhet i utförande av tilldelad
uppgift
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OPERATIV SLAGKRAFT
Det måste finnas en förmåga till systematisk styrkeuppbyggnad för stora och långvariga
insatser, specialresurser och uthållighet. Genom att ingå i en större gemenskap skapar det
möjlighet till specialisering som kan disponeras över hela ytan, exempelvis höjdfordon, enhet
för beskjutning av gasflaskor, enhet för höghöjdsräddning, enhet för tungräddning, samt kemoch saneringsenheter.
Det medför ofta att en högre kompetens erhålls inom de olika delområdena. Det skapar mer
stimulerande arbetsuppgifter, högre kvalitet mot medborgarna och bättre
kostnadseffektivitet.

9.4

REKRYTERING AV RÄDDNINGSPERSONAL I BEREDSKAP (RIB)
Svårigheter med att rekrytera RIB personal finns över hela landet. Den geografiska
fördelningen av bostäder och arbetsplatser har förändrats från en bruksortstruktur med
många små industriorter där människor har bott och arbetat på samma ort, till ett läge där
industrierna koncentreras till större industriområden och logistikcenter belägna en bit ifrån de
områden där folk bor. Många brandstationer ligger av historiska skäl på gamla bruksorter där
det i vissa fall inte finns så många arbetstillfällen och/eller bostäder kvar.
I och med att det geografiska avståndet mellan bostadsorter och arbetsplatser ökar blir det
svårare att upprätthålla beredskapen dagtid i bostadsorterna med deltidspersonal.
Koncentration av industri och lager till ett fåtal stora områden innebär en förändring i
riskbilden (större lokaler, ökad koncentration av riskanläggningar, större avstånd).
Vissa stationer ligger av historiska skäl på fel ställe sett efter dagens förutsättningar. En
brandstation är dock en viktig samhällsinstitution som ger en känsla av trygghet för de som bor
i närheten varför det kan vara känsligt att ersätta den med en annan form av beredskap.
En allt hårdare konkurrens i industrin och högre krav på effektivitet i offentlig sektor ger också
mindre flexibilitet när det gäller att frilägga tid för personal att engagera sig som
deltidsbrandmän.
Offentlig verksamhet har ett ständigt krav på sig att följa med i utvecklingen för att utnyttja de
offentliga medlen på ett så effektivt sätt som möjligt. För räddningstjänsten innebär detta att
man har krav på sig att vara lyhörda för samhällsförändringar och nya tekniska möjligheter så
att ansvaret alltid kan uppfyllas på effektivast möjliga sätt.
Slutligen är konkurrensen också hård när det gäller människors engagemang i stort. Huruvida
detta är en faktor som har förändrats över tid låter vi vara osagt här, men klart är att
deltidskårerna i svensk räddningstjänst har en utmaning i att vara en attraktiv arbetsgivare
med tanke på att personalen i de flesta fall inte är beroende av anställningen för att klara sin
försörjning.

9.5

GEMENSAMMA GRUNDER FÖR SAMVERKAN OCH LEDNING VID SAMHÄLLSSTÖRNINGAR
För att klara samhällsstörningar måste förmågan att samverka öka. Det finns förväntningar på
räddningstjänsten att förutom att leda egen verksamhet ska man även ha resurser för
samverkan. Grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är en vägledning till
aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Det innebär att aktörer
ska kunna arbeta tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och på så vis utnyttja
samhällets resurser på ett effektivt sätt.
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ANALYS
Det finns en grundläggande och mycket tydlig samsyn kring hur framtiden ska mötas.
Samhället är redan mycket komplext och blir alltmer komplext med stora beroenden.
Drivkraften till samverkan inom räddningstjänsten är kompetensförsörjning och möjligheten
att upprätthålla kvalitén i den framtida verksamheten.
Både VSR och Flens räddningstjänst är små organisationer, för små för att självständigt möta
framtiden. Därmed är de personberoende och sårbara. Båda organisationerna upplever sig
som väldigt slimmade med fokus på den dagliga driften. Möjligheten till att få utrymme för
utvecklingsfrågor är starkt begränsade. Ett medlemskap från Flen har förutsättningar att
förbättra situationen.
Samverkan på lika villkor
Samverkan måste ske på lika villkor. Det starkaste och möjligtvis enda alternativet är att Flens
kommun blir medlem i Västra Sörmlands Räddningstjänst. Det skapar möjlighet till ett fullt och
lika ansvar för alla tre medlemmarna.
Civilrättsligt avtal lever inte upp till framförda tydliga önskemål om att samverkan ska ske på
lika villkor.
Gemensam nämnd faller på att det inte finns någon värdkommun och att det inte är rimligt att
likvidera VSR för att istället börja samverkan i en gemensam nämnd. Dessutom är gemensam
nämnd inte möjlig under höjd beredskap och krig. Sverige är nu inne i ett tydligt
planeringsskede för att höja försvarsförmågan. Planering för det civila försvaret kommer att bli
en stor uppgift för kommunerna.
Katrineholms och Vingåkers kommuner är nu vana vid att samverka med VSR. Det har över tid
byggts upp ett förtroende mellan parterna. Båda medlemskommunerna är nöjda med VSR.
När en ny part kommer in måste detta ske så att alla parter upplever att det är rättvist, var och
en står för sin andel och får att del av skalfördelar.
För att nå hit behöver ett flertal frågor belysas i det fortsatta utredningsarbetet. Det är
exempelvis





jämställa ekonomierna för att få rättvisande medlemsavgifter
samsyn kring framtida investeringar
samsyn kring framtida större verksamhetsförändringar
lokal beredskap och närvaro

Detta sker lämpligas genom en gemensam utredningsorganisation som tar fram ett komplett
beslutsunderlag till respektive kommun, se även kapitel 12.
VSR äger idag två fastigheter. Räddningstjänsten är sannolikt ingen bra fastighetsägare utan
bör enbart få ägna sig åt sin kärnverksamhet.
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Systematisk uppbyggnad av räddningsstyrkor och ledningsorganisation
Samverkan mellan VSR och Flen kommer att underlätta vardagen. Men det kommer även efter
det vara en liten räddningstjänst som inte självständigt kan möta framtida utmaningar och
risker.
Det behövs fler steg i samverkan och det geografiska området behöver utvidgas så att det blir
en effektiv möjlighet till ledningssamverkan och resursuppbyggnad för att klara nuvarande och
framtida risker. Det finns tre alternativa samverkansinriktningar.




Räddningstjänstens Östra Götaland
Eskilstuna-Strängnäs-Mälardalens räddningstjänst
Nerikes brandkår

Den här förstudien omfattar inte detta samverkansteg.
Tilläggsuppdrag
Räddningstjänsternas tilläggsuppdrag ser olika ut. Detta bör ingå i en fortsatt utredning för att
om möjligt få en bättre överenstämmelse av vilka uppdrag som ska utföras.
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REKOMMENDATIONER
Hör följer våra rekommendationer till fortsatt arbete
1. Vi rekommenderar kommunalförbund som associationsform för en fördjupad
samverkan mellan Katrineholm, Vingåkers och Flens kommuner vad det gäller
kommunernas räddningstjänstansvar. Flen kommun bör således bli medlem i
Västra Sörmlands Räddningstjänst.
2. Det bör även vara möjligt för kommunerna att använda förbundet till ett
breddat trygghets och säkerhetsarbete. Likaså bör nuvarande tilläggsuppdrag
prövas gemensamt.
3. Varje kommunfullmäktige bör ta principiell ställning under hösten 2017 för en
fördjupad samverkan i ett kommunalförbund och lämna ett
utredningsuppdrag till att återkomma till fullmäktige med ett konkret förslag
till bildande av ett kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar
med start 1 januari 2019 eller annat lämpligt årsskifte.
4. En gemensam utredningsorganisation mellan de tre kommunerna och dess
räddningstjänster tillsätts med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till
respektive kommunfullmäktige.
Viktiga frågor som medlemsavgiftens storlek, framtida investeringar, lokal
närvaro mm belyses i det fortsatta arbetet.
Det behövs en politisk styrning av projektet och den kan lämpligen utgöras av
en utsedd interimsdirektion. Alternativt kan KS presidierna utgöra styrgrupp
fram till kommunfullmäktiges ställningstagande.
Projektorganisationen ska bestå av representanter för alla kommunerna och
dess räddningstjänster. Därmed skapas en grund för att alla parter har mycket
god insikt i vilka förutsättningar som gäller för förbundet och dess relation till
medlemskommunerna. En sammanslagning innebär även nya förutsättningar
och därmed kan det bli nya organisatoriska lösningar. Alla lösningar blir genom
detta arbetssätt väl förankrade.
5. En fördjupad samverkan mellan Flens räddningstjänst och Västra Sörmlands
räddningstjänst räcker inte. Den nya organisationen behöver aktivt söka sig till
att ingå i ett gemensamt ledningssystem.
Det finns tre alternativa lösningar som behöver undersökas. Det ena är att ingå
i Räddningstjänstens Östra Götalands ledningssystem och det andra är
pågående försök mellan Mälardalens räddningstjänst (Västerås, Surahammar
och Hallstahammar), Eskilstuna och Strängnäs. Möjligtvis kan även Nerikes
brandkår utgöra ett alternativ.
Det är inte orimligt att tänka sig att samhällsutvecklingen driver fram ännu
större samverkansområden som består av flera län.
I första hand bör en inledande kontakt tas med både Räddningstjänstens Östra
Götaland samt Mälardalens räddningstjänst, Eskilstuna och Strängnäs för att
därefter bestämma det fortsatta arbetet.
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UTÖKNING AV KOMMUNALFÖRBUNDET VÄSTRA SÖRMLANDS
RÄDDNINGSTJÄNST
Medlemskap i ett kommunalförbund är ett långsiktigt engagemang. Förutsättningarna för
bildande av förbundet bör därför utredas noga så att alla känner sig trygga inför beslutet. Varje
kommun måste uppleva att det är rättvist och att man enbart betalar för sin del men får ta del
av storskalfördelar. De upplevda nackdelarna bör belysas och åtgärder vidtas för att minimera
nackdelarna.
Vår rekommendation är att tillsätta en särskild projektorganisation. Projektorganisationen ska
bestå av representanter för alla kommunerna och dess räddningstjänster. Därmed skapas en
grund för att alla parter har mycket god insikt i vilka förutsättningar som gäller för förbundet
och dess relation till medlemskommunerna. En sammanslagning innebär även nya
förutsättningar och därmed kan det bli nya organisatoriska förutsättningar. Alla lösningar blir
genom detta arbetssätt väl förankrade.
Förslag till projektorganisation
Ledning
Politisk styrgrupp

Ställningstagande i politiska vägvalsfrågor.

Projektledning

Driver projektet och samordnar arbetsgrupperna.
Ansvarig för att komplett beslutsunderlag tas fram
Rapporterar till styrgruppen

Arbetsgrupper (AG)
AG - Uppdrag till förbundet Framtagande av förslag för de formella dokumenten till
kommunfullmäktige, exempelvis förbundsordning och
reglementen som bl. a belyser politiskt organisation och styrning.
AG - Ekonomi

Jämställer ekonomierna, lämna förslag till medlemsavgifter,
lämna förslag till hur större investeringar och andra förändringar
ska hanteras.

AG - Personal

Lämna förslag till hur förbundet ska bli en arbetsgivare och tillse
att inrangeringsförhandlingar genomförs.

AG - Handlingsprogram
Skydd mot olyckor

Framtagande av gemensam riskanalys och förslag till
handlingsprogram.

AG - Administration

Administrativt stöd som IT och telefoni, volym på egen
administration och vilka tjänster som kan erhållas från
medlemskommunerna.

AG - Organisation

Förbundets organisation under förbundschefen.

AG - Operativ organisation

Lämna förslag till förbundets utryckningsorganisation.
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REFERENSER
Utredningen har genomförts av Åke Jacobsson och Rainar All, Prospero Management, under
perioden maj 2017 – augusti 2017
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KARTOR ÖVER GEMENSAMMA NÄMNDER OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
•

Sveriges
Kommuner
och landsting

Räddningstjänst som organiseras
under en gemensam nämnd
för flera kommuner
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•
Räddn i ngsljänstförbund
Räddningstjänsten är otganiserad
j en kommunalfOrbund
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Fördjupad samverkan Räddningstjänsten
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta utredningen av fördjupad samverkan Räddningstjänsten med utgångspunkt från Prosperos
förstudie, samt
att understryka vikten av att det i utredningen visas på möjligheter att vidga
samarbete till fler kommuner.

Bakgrund
Prospero har genomfört en förstudie på uppdrag av kommuncheferna i Vingåker,
Katrineholm och Flen angående fördjupad samverkan Räddningstjänsten. Förstudien presenterades för kommunstyrelsen den 6 november 2017.
Förstudien redovisar övergripande förutsättningar för en möjlig samverkan och
redogör för vilka alternativ som står till buds samt för- och nackdelar med de
olika alternativen.
Mot bakgrund av den redovisade förstudien föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta utredningen gällande samverkan inom Räddningstjänsten.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta utredningen av fördjupad samverkan Räddningstjänsten med utgångspunkt från Prosperos förstudie.
Yrkande
Per Grönlund (SO) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Emma Oahlin (M) yrkar tillägg med att understryka vikten av att det i utredningen
visas på möjligheter att vidga samarbete till fler kommuner.
Per Grönlund (SO) yrkar avslag på Emma Oahlins (M) tilläggsyrkande.
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Sida
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Samman trädesdatum

2017-11-27

Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom förvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande mot Per Grönlunds
(SD) avslagyrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Emma Dahlin (M) Katarina Lagerstedt (M) och Sven-Gunnar Johansson (M) lämnar in följande protokollsanteckning.

För en kommun i Flens storlek är samverkan avgörande för att delar av den kom munala verksamheten ska fungera fullt ut. Räddningstjänsten behöver precis i
linje med föreslaget beslut fördjupa sin samverkan, vi Moderater vill påpeka att
endast utreda ett möjligt spår för samverkan är för snävt och skulle önska att
samverkan aktivt söks på ett eller flera strategiska områden. Detta mot bakgrund
av att även en samverkan med Räddningsförbundet VRS är för liten för att ensam
kunna möta framtidens behov och ett vidare perspektiv är nödvändigt.

Expedieras till:
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun
Akt

Juste randes sign
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN
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2017-12-13

§ 254

Fördjupad samverkan Räddningstjänsten (KS/2017:456)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att tillsammans med Flens och
Vingåkers kommuner fortsätta utredning av fördjupad samverkan Räddningstjänsten.
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i oktober 2018.
Sammanfattning av ärendet
En förstudie gällande fördjupad samverkan räddningstjänsten för kommunerna
Katrineholm, Flen och Vingåker har tagits fram på uppdrag av
kommundirektörerna/cheferna i respektive kommun. Förstudien redovisar
övergripande förutsättningar för en möjlig samverkan, vilka alternativ som finns och
för- och nackdelar.
Flens kommun har behandlat förstudien vid sitt sammanträde den 27 november 2017
och beslutade bland annat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta
utredning med förstudien som utgångspunkt. Vingåkers kommun kommer enligt
uppgift att behandla ärendet vid sitt sammanträde i januari 2018.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-06
 Förstudie: Fördjupad samverkan Räddningstjänsten, 2017-09-14
 Protokoll, Kommunstyrelsen Flen, 2017-11-27, § 157
_________________
Beslutet skickas till:
Flens kommun
Vingåkers kommun
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

Ks § x
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KS 463/2017

Nämndplan för kommunstyrelsen år 2018 och
planperioden 2019-2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till nämndplan år 2018 och
planperioden 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
konkretiserar vad kommunstyrelsen avser åstadkomma och vilka de ekonomiska
ramarna är.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-12-21
UTKAST – Nämndplan för kommunstyrelsen år 2018 och planperioden 2019-2020.

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2017-12-21
Vår handläggare

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

Dnr 463/2017

Kommunstyrelsens nämndplan för 2018 och
planperiod 2019-2020
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att


Kommunstyrelsen beslutar nämndplan för 2018 och planperiod 20192020

Ärendet

I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
konkretiserar vad kommunstyrelsen avser åstadkomma och vilka de ekonomiska
ramarna är.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen, med stöd av kommunledningen.
Förvaltningens ståndpunkt

Den innevarande mandatperioden har gett mycket ny kunskap om kommunens
framtagande och användning av planeringsdokumenten. Det kan tyckas självklart
att det ska finnas en röd tråd som löper uppifrån den strategiska nivån och ner till
den verksamhet som mål mm berör. I praktiken har det visat sig att det i offentlig
sektor är mycket mer komplext än så. Vi lägger allt för mycket tid på att ta fram
dokumenten, vars innehåll ofta ändå missar målet, och vi tar oss sällan tillräckligt
med tid för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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2 (2)
En grundläggande fråga är också vad i planeringsdokumenten som egentligen är
viktigt, och för vem. Diskussioner om ekonomi, både budgetering och
uppföljning, väcker ofta engagemang på flera nivåer men utgör i KS nämndplan
bara mindre än en halv sida av dokumentets nästan tjugo sidor.
Själva verksamhetsdelarna går ofta relativt obemärkt förbi. Det gäller även
uppföljning av mål. Det har flera orsaker och några har visat sig vara särskilt
relevanta för KS nämndplan. Målen är för det första helt enkelt svåra att följa upp.
I vissa fall görs inga mätningar som vi enkelt kan använda, i andra fall kommer
resultatet från mätningen (om den görs av t.ex. SKL eller andra) långt senare än
när vi behöver ha den. Det har också visat sig att vi har brister i synkroniseringen
mellan kommunen och Viadidakt, vilket påverkar möjligheten att följa upp mål
som gäller den verksamhet som drivs av den nämnden.
Det kommer vara angeläget för kommunen att göra ett omtag i
planeringsdokumenten inför nästa mandatperiod. Inför 2018 har förvaltningen
mot bakgrund av ovanstående resonemang valt att göra en enklare uppdatering av
dokumentet från 2017. I de fall fullmäktige i kommunplanen inte beslutade nivåer
för 2018 har de nivåer lagts in som gäller för 2019. Specifika nivåer för 2018
bedöms inte fylla någon reell funktion. Den löpande texten i övrigt är
genomgången och ändrad där den inte längre var aktuell.
Det ekonomiska avsnittet är på vanligt sätt hämtat från fullmäktiges beslutade
kommunplan. Detaljbudgeten för kommunstyrelsen innehåller dock en ofördelad
besparing på 2,7 mnkr. Kommunledningsförvaltningen räknar trots det med att
hålla verksamheten inom den ekonomiska ramen och kommer att hålla styrelsen
löpande informerad om det ekonomiska läget och vilka åtgärder som kan behöva
vidtas.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Nämndplan för kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun år 2018 och planperiod 2019-2020
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1

Organisation och ansvarsområde

1.1

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 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.
Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen och har
beslutat om ett antal policydokument, planer och program. Tillsammans med
andra styrande beslut av kommunfullmäktige är dessa dokument vägledande för
hur kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet. De kommunala
styrdokumenten som anger färdriktningen gäller för hela den kommunala
verksamheten. Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett
övergripande ansvar för att kontrollera att de kommunövergripande
styrdokumenten följs.
1.2

Kommunstyrelsen som organisation

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
Näringslivsutveckling
Marknadsföring och information
Besöksnäring
Ekonomi och budgetprocess
Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
Folkhälsa
Administrativ verksamhet
IT-verksamhet
Kris, beredskap och säkerhetsarbete
Teknisk verksamhet
Kost
Översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor
Trafikfrågor
Landsbygdsutveckling med fiber och bredband
Energiplanering och energihushållning

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott under
kommunstyrelsen: arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).
4
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1.3

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 och IT, 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. Område upplevelser och samhällsbyggnad
samt enheterna ekonomi, personal och kommunikation. Till förvaltningsledningens stöd finns därutöver en kommunjurist samt en näringslivsansvarig.
1.3.1

Ekonomienheten

Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för, utveckla och
samordna
det
kommunövergripande
arbetet
med
budgetoch
bokslutsprocesserna. Vidare ansvarar enheten för ekonomiska analyser,
månadsuppföljning, arbete med delårsrapport och årsredovisning, långsiktig
ekonomisk planering, statistik samt finansiell förvaltning. Ekonomerna på enheten
fungerar som kontaktekonomer till de olika nämnderna/förvaltningarna och
bidrar med ekonomiskt stöd och analys. Kommunens löpande
ekonomiadministration avseende bokföring, fakturahantering och momsfrågor
hanteras inom enheten. Ekonomienheten har även det övergripande ansvaret för
kommunens inköp och upphandlingsfrågor samt försäkringsfrågor. Enheten
ansvarar även för den ekonomiska administrationen åt kommunalförbundet
Västra Sörmlands Räddningstjänst och åt kommunens stiftelser.
1.3.2

Personalenheten

Det är personalenhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa
upp Vingåkers kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning,
att implementera kommunens policydokument inom det arbetsgivarpolitiska
området samt att samordna förvaltningarna i det strategiska arbetet för att främja
hälsa eller förebygga ohälsa hos medarbetarna. Personalenhetens uppgifter består
bland annat av strategiskt personalarbete, chefsstöd, personaladministration,
rehabilitering,
arbetsmiljöarbete,
jämställdhetsarbete,
löneadministration,
förhandlings-verksamhet, friskvård, grupp-, och ledarutveckling.
1.3.3

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten består av tre områden: kommunikation, nämndservice
och IT. Kommunikationsenheten arbetar för en ökad kommunikativ och
transparent kommunal organisation samt för att nå ut med organisationens
budskap både internt och externt. Nämndservice ger service till samtliga
kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är ärendeberedning,
posthantering,
diarieföring,
kallelser
till
nämndsammanträden,
protokollshantering, arkivering och reception. Växeltjänst köps in av
Katrineholms kommun. Enheten hanterar bland annat förtroendemannaregistret,
uppdatering av kommunens författningssamling och ansvarar för utveckling av
kommunens ärendehantering. Inom IT ansvarar enheten för att arbeta med IT5
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utveckling samt upprätthålla en god och säker IT-drift för hela kommunens
organisation.
1.3.4

Samhällsbyggnadsområdet

Samhällsbyggnad ansvarar primärt för frågor som rör fysisk planering,
översiktsplanering, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden
kopplat till myndighetsutövning inom miljö-, bygg- och planområdet.
Myndighetsfrågor hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och övriga frågor
hanteras av kommunstyrelsen. Tekniska avdelningen genomför service och
underhåll av gator och parker, en del av detta har lagts ut på entreprenad och en
del sköts av Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Inom verksamheten finns också säkerhets- och beredskapssamordning,
vaktmästeri, bil-pool, 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.
1.3.5

Upplevelseområdet

Inom område upplevelser finns bibliotek, fritidsgård, badhus, kultur- och
fritidsverksamhet inklusive föreningsstöd, evenemang, verksamheten vid
Säfstaholms slott och utvecklingen av besöksnäringen. De traditionella frågorna
inom kultur- och fritid hanteras av kultur- och fritidsnämnden, medan frågor som
mer rör besöksnäringen och utvecklingen av Säfstaholms slott vilar under
kommunstyrelsen. Det övergripande målet för verksamheten är att erbjuda ett rikt
kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och
integration.
1.3.6

Näringslivsansvarig

Uppdraget som näringslivsansvarig är brett och omfattar bland annat att initiera
frågor som är av betydelse för kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete
tillsammans med olika interna och externa samarbetspartners. Hit hör att
implementera det beslutade näringslivspolitiska programmet, få fler
företagsetableringar, arbeta med befintliga företag, företagslots, arbeta med att
utveckla företag inom besöksnäringen, företagsevent och EU-frågor mm.
1.4

Nämndplanens syfte

Kommunstyrelsen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. Centralt, utöver
lagar och förordningar, är den politiska majoritetens beslutade strategiska
inriktning för mandatperioden och kommunfullmäktiges sju övergripande mål.
Därutöver har kommunfullmäktige fastställt resultatmål som gäller från och med
2016.
Kommunstyrelsen har även beslutat egna planer, policyer och regler.
Nämndplanens syfte är att utifrån de olika styrdokumenten konkretisera
uppdragen samt att tjäna som vägledning inom nämndens verksamhetsområde.
6
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Nämndplanen anger vilka prioriteringar som kommer göras under det kommande
året. Planen anger vad som ska göras och när i tiden det ska uppnås. Planen
innehåller också kommunstyrelsens egna resultatmål för 2018.
Med utgångspunkt i nämndplanen blir det sedan verksamhetens uppgift verkställa
planen. Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att uppfylla
kommunfullmäktiges övergripande mål och dels verksamhet kopplad till de
policydokument och planer som kommunstyrelsen har att ta hänsyn till i sin
verksamhet.
I kommunstyrelsens ansvar ligger också att se till att planer och policyer hålls
uppdaterade och aktuella.
Som en del av nämndplanen ingår också kommunstyrelsens internkontrollplan.
Den redovisar hur kommunstyrelsen arbetar med att säkerställa en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet genom egenkontroll. Bilagt till nämndplanen
finns en riskbedömning och en förteckning över inbyggda kontroller.
1.5

Vingåkers kommuns styrmodell

Med kommunens vision och värdegrund har en strategisk inriktning tagits fram av
majoriteten. Styrmodellen synliggör kommunens ledning och styrning utifrån
perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi.
1.6

Värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra hela organisationen från den
politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter. Värdegrunden
sammanfattas av orden Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.

7
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2

Kommunstyrelsens mål

Nedan framgår de av kommunfullmäktige fastställda sju övergripande målen utifrån de fyra
perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi. Till varje övergripande mål har
kommunfullmäktige fastställt ett antal resultatmål. Därutöver finns resultatmål beslutade av
kommunstyrelsen. I sammanställningen nedan har de markerats med ljusblå bakgrund.
MEDBORGARE
Övergripande mål 1:
Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta
medborgarna respektfullt.
Resultatmål

Indikator

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

Informationen och servicen på
kommunens hemsida ska
förbättras.

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

95%

100%

KS

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

70%

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

---

90%

Ansvarig
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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

Indikator

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

Ansvarig

Andelen studerande som klarar
målen i gymnasial vuxenutbildning
ska öka.

---

100%

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

Sjukpenningtalet bland
kommunens invånare ska minska.

---

7%

KS

Den öppna arbetslösheten ska
minska.

Ungdomsarbetslösheten ska
minska.

Under medelvärdet för riket

KS /
Viadidakt

Den öppna arbetslösheten för
utrikesfödda ska minska.

Under medelvärdet för riket

KS /
Viadidakt

7,5%

Övergripande mål 3:
Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl
professionalism som bredd och integration.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar.

HÅLLBARHET
Övergripande mål 4:
I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Resultatmål

Indikatorer

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

Andelen av kommunens fordon
som är miljögodkända ska öka.

Ansvarig

---

85%

100%

KS

Hanteringen och återvinningen av
hushållsavfall ska öka.

---

80%

Över
medelvärde

KS

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

---

35%

40%

KS

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

---

8%

10%

KS

Kommuninvånarnas tillgång till
bredband (fiber) ska öka.

---

90%

100%

KS

Antalet servicepunkter ska öka

---

5

5

KS

Antal nyproducerade bostäder ska
öka i Vingåkers kommun

---

25

25

KS

9
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Övergripande mål 5:
Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra
kommunikationer.
Resultatmål

Indikator

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

Besöksnäringen ska fördubblas på
10 år.

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

Ansvarig

274 776

293 094 st

KS

Antalet utländska besökare ska
öka året runt.

28 270

30 155 st

KS

Nystartade företag per 1000
invånare ska öka.

---

3,15%

3,3%

KS

Vingåker kommuns index i
Sveriges Näringslivs ranking ska
öka.

---

3,7%

4,0%

KS

Kommunikationen mellan företag
och kommunen som myndighet
ska underlättas.

Kommunen ska aktivt arbeta
för god service till alla företag

67

67

KS

MEDARBETARE
Övergripande mål 6:
Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta
medarbetare och ledare.
Resultatmål

Indikatorer

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

Vingåkers kommun ska öka
betyget som en attraktiv
arbetsgivare.

Ansvarig

---

84

Över medel

KS

Sjukfrånvaron ska minska.

---

7,0%

6,0%

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.

---

26 st/vecka

23 st/vecka

KS

Mångfalden bland kommunens
medarbetare ska öka.

---

100

Ökat JÄMIXindex

KS

Sjukfrånvaron inom
kommunledningsförvaltningen ska
minska.

---

3,6%

3,6%

KS

10
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EKONOMI
Övergripande mål 7:
Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
Resultatmål

Indikatorer

Riktmärke 2018

Målvärde 2019

Ansvarig

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

---

1%

1%

KS

Investeringar ska till 100%
finansieras med egna medel.

---

100%

100%
Undantag vid
särskilda skäl,
beslutade av KF.

KS

11
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3

Prioriterade verksamheter/förändringar 2018

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. Ett chefsprogram arbetas fram under 2017-2018.
Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att marknadsföra kommunen som
arbetsgivare för att stärka kommunens attraktionskraft.
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 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.
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. Införandet av kommunens nya ekonomisystem och kodplan
kommer att underlätta vid budgetering och uppföljning.
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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. För att arbetet ska bedrivas genomtänkt
och kostnadseffektivt har kommunledningsförvaltningen under 2017 arbetat med
att ta fram en strategi för digitalisering som kommer att läggas fram för politiskt
beslut i början av 2018.
3.1

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
(Belopp i tusental kronor)
Kommunstyrelsen
Externa nettokostnader
Interna nettokostnader
Summa budgeterade
nettokostnader

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-117 808
14 154

-120 543
14 153

-123 477
14 153

-103 654

-106 390

-109 324
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4

Internkontroll

Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella
ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå
följande mål:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Konsekvens

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor
sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett
eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör
risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.

Allvarlig

4

8

12

16

Kännbar

3

6

9

12

Lindrig

2

4

6

8

Försumbar

1

2

3

4

Osannolik

Mindre
sannolik

Möjlig

Sannolik

Väsentlighets- och risk
matris (VOR-matris)

Sannolikhet

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen
om det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen
fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen
fungerar på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen
fastställs av respektive nämnd senast januari månad. Återrapportering ska enligt
reglementet för internkontroll ske minst en gång per år till respektive nämnd och
till styrelsen.

14
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4.1

Internkontrollplan Uppdateras av kommunledningsförvaltningen före KS sammanträde den 30 november

Rutinbeskrivning
Fakturahantering
Bilagor/följesedlar
finns till
leverantörsfakturor
där det krävs för
fullständig
verifikation.

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Kontroll av att
bilagor/följesedlar
finns till de fakturor
där det krävs för att
härleda inköpet.

Stickprov

Årsvis

Ekonomiassistent

Ekonomichef

9

Rutinbeskrivning
Facklig
representation
Samverkan med de
fackliga
organisationerna
Anställning och
lönehantering
Arbetsskadeanmälan

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Kontroll av att
samverkan har skett
enligt avtal

Stickprov

Årligen

Enhetschef

Kommunchef

9

Kontroll om inskickat Totalundersökning
till Försäkringskassan
Kontroll av att
Stickprov
lönelistan stämmer
överens med
rapporterade
avvikelser

Årligen

Personalstrateg

Enhetschef

6

Månatligen

Löneassistent

Enhetschef

6

Kontroll av att
riskanalys och
handlingsplan finns
för varje nämnd

Årligen

Personalstrateg/enhet Kommunchef
schef

12

Månatligen

Personalstrateg

9

Kontroll av att
tjänstgöringsrapporte
n stämmer överens
med tidigare
rapporterade
avvikelser vid
inrapportering i
systemet
Verka för att
riskanalys och
handlingsplan har
upprättats för varje
nämnd
Verka för att
Rehabrutinen
efterföljs

Totalundersökning
(sammanställning
gällande nämndernas
arbetsmiljöarbete)

Uppföljningen av
Stickprov
inkomna/efterfrågade
rehabiliteringsutredningar

Enhetschef
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Rutinbeskrivning
Kostverksamheten
Efterlevnad av
livsmedelslagstiftning
en
Efterlevnad av
livsmedelslagstiftning
en

Rutinbeskrivning
Information
Rutiner för
bildhantering
Rutiner för sociala
medier

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Kontroll av att
verksamhetens
egenkontrollprogram
& HACCP-plan är
aktuell.
Kontroll av att
rutinerna i
egenkontrollprogram
met efterlevs.

Totalundersökning

Årligen

Livsmedelshygienansvarig

Platschef

12

Stickprov

Årligen

Livsmedelshygienansvarig

Platschef

12

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Kontrollera om
publicerade bilder
följer de rutiner som
är uppsatta.
Kontrollera att
behöriga gör inlägg
för kommunens
räkning samt att
upprättade rutiner
följs.

Stickprov

Kvartalsvis

Informationssekreterare

Enhetschef

12

Totalundersökning
genom skärmdumpar
av kommunens
samtliga Facebooksidor

Kvartalsvis

Informationssekreterare

Enhetschef

9

16
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Rutinbeskrivning
IT
Backup
Skalskydd för
serverrum

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Återläsning av backup
Kontroll av skalskydd
(lås och miljö)
avseende serverrum
Kontroll i Active
Directory av
användare som inte
varit inloggade i
systemet under de
senaste 3 månaderna.
Uttagning av
rapporter avseende
virusangrepp och
skadlig kod.

Stickprov
Totalundersökning

Kvartalsvis
Kvartalsvis

IT-samordnare
IT-samordnare

Enhetschef
Enhetschef

6
9

Totalundersökning

Kvartalsvis

IT-samordnare

Enhetschef

12

Totalundersökning

Kvartalsvis

IT-samordnare

Enhetschef
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Rutinbeskrivning
Ärendehantering
Uppföljning av beslut
(att uppdrag till
förvaltningen från KS
verkställs)

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Genomgång av öppna Totalundersökning
ärenden där
förvaltningen har ett
uppdrag

Kvartalsvis

Kommunsekreterare

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

8

Rutinbeskrivning
Snöröjning
För att undvika
olyckor och
säkerställa
framkomligheten på
våra vägar prioriteras
röjning och sandning

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Dokumenterad status
dagligen under
vintern.

Stickprov

Månadsvis

Arbetsledare

Enhetschef

12

Användarkonton
avslutas när
anställningen upphör

Skydd mot
virusangrepp och
skadlig kod

17
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Rutinbeskrivning
Kontrollmoment
Larm
Uppföljning av antalet Statistik från SOS
larm på våra
kontrolleras
fastigheter

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Risk-bedömning

Stickprov

Månadsvis

Arbetsledare

Enhetschef

8

18
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KS '+61'2017

Nämndplan för kommunstyrelsen år 2018 och
planperioden 2019-2020
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till nämndplan år 2018 och
planperioden 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen for Vingåkers kommun ingår att det för vatje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
konkretiserar vad kommunstyrelsen avser åstadkomma och vilka de ekonomiska
ramarna är.
Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-21
UTKAST - Nämndplan for kommunstyrelsen år 2018 och planperioden 2019-2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Sammanträdesrum Hjälmaren, Kommunhuset i Vingåker, kl. 10.00-11040
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Helena Edrenius (S)
Leif Skeppstedt (S)
Anders Lundström (VTL)
Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Joacim Bock, sekreterare
Kristin Löf, sekreterare
Mattias Gustafsson, personalchef, §§ 1-5
Paragrafer

§§ 1-7, §§ 9-18

Sekreterare
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Joacim Bock
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Ordförande

Anneli Bengtsson
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Justerande

Charlotte Prennfors

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

Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott, §§ 1-7, §§ 9-18

Sammanträdesdatum

2018-01-11

Datum för anslagsuppsättande

2018-01-15

Datum för anslagsnedtagande

2018-02-06
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

Ks § x

9 (17)

KS 2/2018

Leader Sörmland och kommunens arbete mot
våldsbejakande extremism, uppdragets omfattning och
organisatorisk tillhörighet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens fritidsgårdsföreståndare Tommy
Björkdal har kommunens uppdrag att vara ordförande i Leader Sörmland fram till
föreningens nästa stämma i mars/april 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Björkdal får avsätta 25 procent av sin
arbetstid till uppdraget som ordförande i Leader Sörmland.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för lön motsvarande 25 procent
tjänstgöringsgrad ska belasta kommunstyrelsens resurs för oförutsedda kostnader.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att utse
medarbetare för uppdraget att samordna kommunens förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till Tommy Björkdal att fortsätta förhandlingen med
Leader Sörmland om att ordförandeskapet ska bekostas av organisationen själva.
Sammanfattning av ärendet
Uppdraget som ordförande i Leader Sörmland vilar i dag på Vingåkers kommun.
Uppdraget innehas av kommunens fritidsgårdsföreståndare Tommy Björkdal och
sträcker sig fram till föreningens stämma i mars/april 2019. Uppdraget är ansvarsfullt
och tidskrävande och innebär ett ordförandeskap både i presidet, som handhar
personalfrågor, ekonomi och beredning av ärenden samt ett ordförandeskap i
Lagstyrelsen som består av 24 personer representerande 8 kommuner och som beslutar
om inkomna ansökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Kommunstyrelsen

Datum

2017-12-07
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Leader Sörmland och kommunens arbete mot
våldsbejakande extremism, uppdragens omfattning
och organisatorisk tillhörighet
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:





Kommunens fritidsgårdsföreståndare Tommy Björkdal har kommunens
uppdrag att vara ordförande i Leader Sörmland fram till föreningens nästa
stämma i mars/april 2019.
Tommy Björkdal får avsätta 25 % av sin arbetstid till uppdraget som
ordförande i Leader Sörmland.
Kostnaderna för lön motsvarande 25 % tjänstgöringsgrad ska belasta
kommunstyrelsens resurs för oförutsedda kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att utse medarbetare för
uppdraget att samordna kommunens förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget som ordförande i Leader Sörmland vilar i dag på Vingåkers kommun.
Uppdraget innehas av kommunens fritidsgårdsföreståndare Tommy Björkdal och
sträcker sig fram till föreningens stämma i mars/april 2019. Uppdraget är ansvarsfullt
och tidskrävande och innebär ett ordförandeskap både i presidet, som handhar
personalfrågor, ekonomi och beredning av ärenden samt ett ordförandeskap i
Lagstyrelsen som består av 24 personer representerande 8 kommuner och som
beslutar om inkomna ansökningar.
Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt

Uppdraget som ordförande i Leader är viktigt och betydelsefullt för Vingåkers
kommun. Att Tommy får den fortsatta möjligheten att sköta detta på betald arbetstid
med 25 % tjänstgöringsgrad känns befogat och viktigt. Att finansiera detta uppdrag

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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med medel ur kommunstyrelsens förfogandeanslag möjliggör för fritidsgården att
ersätta Tommys tid för uppdraget med visstidsanställa personal.
Uppdraget att samordna kommunens förebyggande arbete mot våldsbejakande
extermism är redan idag ett uppdrag som naturligt har sin hemvist i Tommys roll
som fritidsgårdsföreståndare och detta bör tydliggöras och skrivas in i Tommys
arbetsbeskrivning. Således är uppdraget en del i Tommys ordinarie tjänst.
Uppdraget att samordna kommunens förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism löper på tillsvidare medan uppdraget som ordförande i Leader Sörmland
är tidsbegränsat fram till föreningens stämma i mars/april 2019.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/område upplevelser
Johan Tranquist
Områdeschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-11

Au § 11
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KS 2/2018

Leader Sörmland och kommunens arbete mot
våldsbejakande extremism, uppdragets omfattning och
organisatorisk tillhörighet
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens fritidsgårdsföreståndare Tommy
Björkdal har kommunens uppdrag att vara ordförande i Leader Sörmland fram till
föreningens nästa stämma i mars/april 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Björkdal får avsätta 25 procent av sin
arbetstid till uppdraget som ordförande i Leader Sörmland .
3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för lön motsvarande 25 procent
tjänstgöringsgrad ska belasta kommunstyrelsens resurs för oförutsedda kostnader,
kostnadsställe 0062.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen ansvarar for att utse
medarbetare för uppdraget att samordna kommunens forebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till Tommy Björkdal att fortsätta förhandlingen med
Leader Sörmland om att ordförandeskapet ska bekostas av organisationen själva.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget som ordförande i Leader Sörmland vilar i dag på Vingåkers kommun .
Uppdraget innehas av kommunens fritidsgårdsforeståndare Tommy Björkdal och
sträcker sig fram till föreningens stämma i mars/april 2019. Uppdraget är ansvarsfullt
och tidskrävande och innebär ett ordförandeskap både i presidet, som handhar
personalfrågor, ekonomi och beredning av ärenden samt ett ordförandeskap i
Lagstyreisen som består av 24 personer representerande 8 kommuner och som beslutar
om inkomna ansökningar.

Yrkande
Ordföranden yrkar på att lägga till beslutspunkten:
Kommunstyrelsen uppdrar till Tommy Björkdal att fOltsätta förhandlingen
med Leader Sörmland om att ordforandeskapet ska bekostas av organisationen
själva.
Yrkandet godkänns av arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-11
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Plats och tid

Sammanträdesrum Hjälmaren, Kommunhuset i Vingåker, kl. 10.00-11.40
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Helena Edrenius (S)
Leif Skeppstedt (S)
Anders Lundström (VTL)
Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Joacim Bock, sekreterare
Kristin Löf, sekreterare
Mattias Gustafsson, personalchef, §§ 1-5
Paragrafer

§§ 1-7, §§ 9-18

Sekreterare

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

... ..

~ .......... .... .... ... .

Joacim Bock

aU~ H

Ordförande

Anneli Bengtsson

~~

Justerande

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

Charlotte Prennfors

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

Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott, §§ 1-7, §§ 9-18

Sammanträdesdatum

2018-01-11

Datum för anslagsuppsättande

2018-01-15

Datum för anslagsnedtagande

2018-02-06

::::::~i:lats för Protokollet ...........~
J. o~mac.u.~B
lIl ~sO.~C:k~~. ~
Namnförtydligande

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

p~
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2017-01-22
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KS 54/2016

Slutrapport för integrationsprojektet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2016 om ett projekt för integrationsarbetet i
kommunen (Ks § 25, dnr 54/2016):



Kommunstyrelsen beslutar att starta upp en integrationsenhet som samordnar
kommunens integration på ett effektivt sätt och beviljar 5,9 miljoner kr för detta
arbete som tas ur integrationsfonden.
Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering av nämnderna kring utdelade
medel ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Vingåkers kommun behöver bygga upp en integrationsenhet som ser helheten. Idag
arbetar många aktörer inom socialförvaltning, skolor, föreningar m.m. med
integration, men inte tillsammans. Vi vill få igång ett samarbete som kommer att bidra
till kommunens framgång inom integration.
Enheten är förlagd under kommunstyrelsen men jobbar i samverkan med samtliga
förvaltningar, överförmyndare och externa parter. Projektledaren för
integrationsenheten kommer vara anställd på kommunledningsförvaltningen och ha
kommunchefen som närmaste chef. Det kommer att behövas fler anställningar och
kompentenser, antingen under den nya enheten eller direkt under barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Det arbete som sedan startade gav flera viktiga vinster och kunskaper. Fem områden
bör särskilt nämnas. De nätverk som projektet tog initiativ till samlade ett brett
spektrum av aktörer, främst inom offentlig sektor, och bidrog till kunskapshöjning och
erfarenhetsutbyte. Även det arbete som gjordes med företagskontakter var värdefullt
och handlade bland annat om möjligheter och svårigheter i att matcha nyanländas
kompetenser med näringslivets behov. Ett tredje viktigt område var de insatser som
studieförbunden bidrog med i form av utbildning i svenska mm. Projektets arbete
stärkte dessutom uppfattningen att tidiga insatser är en av de viktigaste
framgångsfaktorerna. Kommunen har mycket att vinna på att vidta åtgärder för ökad
integration redan innan det formella ansvaret för en nyanländ övergår från
Migrationsverket till kommunen. Och, slutligen, under projekttiden framgick på olika
sätt att för att integrationsarbetet ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas krävs en
fast struktur i den ordinarie organisationen i kommunen, så att de initiativ som tas och
de nya idéer som sjösätts får ordentlig bärkraft och förs in i de dagliga rutinerna i
kommunens olika verksamheter.
De erfarenheter som gjordes under projektets första år ledde fram till ett förslag till ny
plan för integration och flyktingmottagande i kommunen. Fullmäktige beslutade den
30 oktober 2017 att anta förslaget och därmed avslutades projektet (Kf § 101, dnr
98/2017).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-21
Kostnadsredovisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2017-12-21
Vår handläggare

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

Dnr 54/2016

Slutrapport från integrationsprojekt
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Slutrapporten från integrationsprojektet läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2016 om ett projekt för
integrationsarbetet i kommunen (Ks § 25, dnr 54/2016):



Kommunstyrelsen beslutar att starta upp en integrationsenhet som samordnar kommunens
integration på ett effektivt sätt och beviljar 5,9 miljoner kr för detta arbete som tas ur
integrationsfonden.
Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering av nämnderna kring utdelade medel ska ske
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Vingåkers kommun behöver bygga upp en integrationsenhet som ser helheten. Idag arbetar
många aktörer inom socialförvaltning, skolor, föreningar m.m. med integration, men inte
tillsammans. Vi vill få igång ett samarbete som kommer att bidra till kommunens framgång
inom integration.
Enheten är förlagd under kommunstyrelsen men jobbar i samverkan med samtliga förvaltningar,
överförmyndare och externa parter. Projektledaren för integrationsenheten kommer vara anställd
på kommunledningsförvaltningen och ha kommunchefen som närmaste chef. Det kommer att
behövas fler anställningar och kompentenser, antingen under den nya enheten eller direkt under
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

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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Det arbete som sedan startade gav flera viktiga vinster och kunskaper. Fem
områden bör särskilt nämnas. De nätverk som projektet tog initiativ till samlade
ett brett spektrum av aktörer, främst inom offentlig sektor, och bidrog till
kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Även det arbete som gjordes med
företagskontakter var värdefullt och handlade bland annat om möjligheter och
svårigheter i att matcha nyanländas kompetenser med näringslivets behov. Ett
tredje viktigt område var de insatser som studieförbunden bidrog med i form av
utbildning i svenska mm. Projektets arbete stärkte dessutom uppfattningen att
tidiga insatser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Kommunen har mycket
att vinna på att vidta åtgärder för ökad integration redan innan det formella
ansvaret för en nyanländ övergår från Migrationsverket till kommunen. Och,
slutligen, under projekttiden framgick på olika sätt att för att integrationsarbetet
ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas krävs en fast struktur i den ordinarie
organisationen i kommunen, så att de initiativ som tas och de nya idéer som
sjösätts får ordentlig bärkraft och förs in i de dagliga rutinerna i kommunens olika
verksamheter.
De erfarenheter som gjordes under projektets första år ledde fram till ett förslag
till ny plan för integration och flyktingmottagande i kommunen. Fullmäktige
beslutade den 30 oktober 2017 att anta förslaget och därmed avslutades projektet
(Kf § 101, dnr 98/2017).
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen, med stöd av kommunledningen.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen anser att det tidigare projektet var mycket
värdefullt genom de kunskaper och erfarenheter det genererade. Erfarenheterna
och den ekonomiska redovisningen från projektet är sammanfattade i detta
tjänsteutlåtande och fångas dessutom upp i den nya plan för integration som
fullmäktige beslutade den 30 oktober 2017. Därmed menar förvaltningen att
projektet kan anses vara avslutat och föreliggande tjänsteutlåtande läggas till
handlingarna.
Bilagor

Ekonomisk redovisning för projektet
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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17-12-07

Resultaträkning
Avdelning

Sida

0701 INTEGRATIONSVERKSAMHET

eamabr

Vingåkerskommun
Period

16-01-01..16-12-31

Räkenskapsstartdat 16-01-01
Kontouppställning

RESULTAT

Kolumnlayout

STANDARD

Alla belopp är i SEK.

Kontouppställningsrad: Datumfilter: 16-01-01 .. 16-12-31

Rad-nr

Beskrivning

34

Hyror och arrenden

35

Bidrag

Utfall

Budget

Budget ack dift

32081,00

32081,00

-4 658 194,47

-4 658 194,47

5064,00

5064,00

5900000,00

5900000,00

Summa intäkter

1278950,53

1278950,53

TOTAL T INTÄKTER

1278950,53

1278950,53

-90789,02

-90789,02

37

Ersättningar m m

82

Generella statsbidrag

Budget helår

KOSTNADER
40

Inköp anläggningstillgångar

41

Anläggnings- och underhållsmaterial

46

Entreprenader och köp av verksamhet

-120,00

-120,00

-164250,00

-164250,00

50

Personalkostnader, arbetad tid

-450935,48

-450935,48

51

Personalkostnader, ej arbetad tid

-100898,88

-100898,88

55

Kostnadsersättningar

56

Personalomkostnader

-4187,39

-4187,39

-212751,06

-212751,06

58

Personalsociala kostnader m m

-13555,00

-13555,00

601

Lokal- och markhyror

-98498,25

-98498,25

61

Hyralleasing anläggningstillgångar

62

Bränsle, energi och vatten

63

Undervisningsmaterial

64

Förbrukningsmatriai

-2331,33

-2331,33

-12974,77

-12974,77

-5066,01

-5066,01

-13840,29

-13840,29
-396,73

644

Livsmedel

-396,73

65

Kontors- och datamateriai

-494,18

-494,18

67

Datatjänster och div tjänster

-2700,31

-2700,31
-4106,25

68

Tele- och datakommunikation, post

-4106,25

72

Annonser, reklam och information

-1 180,00

-1180,00

73

Försäkringsavgifter och riskkostnader

-75825,58

-75825,58

-1 254900,53

-1 254900,53

-24050,00

-24050,00

-1 278 950,53

-1 278 950,53

Summa kostnader
94

Interna kostnader
TOTALT KOSTNADER
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Resultaträkning
Avdelning

17-12-07
0701 INTEGRATIONSVERKSAMHET

Sida

Vingåkerskommun
Period

eamabr
17-01-01..17-12-31

Räkenskapsstartdat 17-01-01
Kontouppställning

RESULTAT

Kolumnlayout

STANDARD

Alla belopp är i SEK.

Kontouppställningsrad: Datumfilter: 17-01-01 .17-12-31
Rad-nr

Beskrivning

34

Hyror och arrenden

35

Bidrag

37

Utfall

Budget

Budget ack ditt

54996,00

54996,00

4658 194,47

4658194,47

Ersättningar m m

11 665,02

11 665,02

Summa intäkter

4724855,49

4724855,49

TOTAL T tNTÄKTER

4724855,49

4724855,49

Budget helår

KOSTNADER
-641,67

-641,67

-43752,98

-43752,98

-265324,92

-265324,92

-44369,84

-44369,84

41

Anläggnings- och underhållsmaterial

46

Entreprenader och köp av verksamhet

50

Personalkostnader, arbetad tid

51

Personalkostnader, ej arbetad tid

55

Kostnadsersättningar

-3062,80

-3062,80

56

Personalomkostnader

-119293,41

-119293,41

58

Personalsociala kostnader m m

601

Lokal- och markhyror

-3064,00

-3064,00

-249489,00

-249489,00

61

Hyra/leasing anläggningstillgångar

-12062,89

-12062,89

62

Bränsle, energi och vatten

-58430,30

-58430,30

64

Förbrukningsmatriai

644

Livsmedel

68

Tele- och datakommunikation, post

70

Transporter, resor och logi

-821,60

-821,60

-6169,64

-6169,64

-83,18

-83,18

-3900,00

-3900,00

73

Försäkringsavgifter och riskkostnader

-8156,25

-8156,25

79

Ankomstreg scannade fakturor

-8193,55

-8193,55

-826816,03

-826816,03

-9013,00

-9013,00

-835829,03

-835829,03

3889026,46

3889026,46

Summa kostnader
94

Interna kostnader
TOTAL T KOSTNADER
RESULTAT
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Ks § x
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KS 464/2017

Remiss – Förslag till handlingsplan för Hjälmaren 20182021 – Stärkt samverkan för förbättrad vattenkvalitét
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och skickar det vidare till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig angående förslag om handlingsplan
för Hjälmaren. Remitterad handlingsplan beskriver det arbete som arbetsgruppen för
Hjälmaren anser behövs för att minska övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser,
kommuner, vattenorganisationer samt LRF bildades 2013 och har som syfte att
gemensamt arbete för att förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren. Handlingsplanen har
fokus på övergödslingsproblematiken och kan ses som ett steg i ett läns- och
kommunalövergripande samarbete för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren.
Förvaltningen har inga synpunkter på handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-01-03
Remiss handlingsplan för Hjälmaren
Förslag till handlingsplan för Hjälmaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-01-04
Handläggare

Siri Ward
0151-19392

siri.ward@vingaker.se
Diarienummer

Yttrande angående handlingsplan för Hjälmaren
2018-2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
• lämna remissyttrande till arbetsgruppen för Hjälmaren
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig angående förslag om handlingsplan
för Hjälmaren. Remitterad handlingsplan beskriver det arbete som arbetsgruppen för
Hjälmaren anser behövs för att minska övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.
Bakgrund
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser,
kommuner, vattenorganisationer samt LRF bildades 2013 och har som syfte att
gemensamt arbete för att förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren. Handlingsplanen har
fokus på övergödslingsproblematiken och kan ses som ett steg i ett läns- och
kommunalövergripande samarbete för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har inga synpunkter på handlingsplanen
Bilagor
1. Remiss handlingsplan för Hjälmaren
2. Förslag till handlingsplan för Hjälmaren

Beslutet skickas till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Lotta Carlström

lotta.carlstrom@hjvvf.se
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Siri Ward
Miljö- och folkhälsosamordnare

Ralf Hedin
Kommunchef
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Från: Lotta Carlström [mailto:lotta.carlstrom@hjvvf.se]
Skickat: den 21 december 2017 10:57
Till: Arboga kommun; Eskilstuna kommun; Örebro Kommun; Degerfors Kommun; Kommun;
Katrineholms Kommun; Laxå Kommun; Lekebergs Kommun; Kumla Kommun; Hallsbergs Kommun;
Wirell Fredrik; Sofi Nordfeldt; Ernst Witter
Ämne: Remiss angående Hjälmarprojektet

Hej
Vi önskar Kommunstyrelsens synpunkter enligt med bifoga remiss över handlingsplan för
Hjälmaren. Kostnaderna för respektive kommun framgår av handlingsplanen. Projektet har
under hösten kommunicerats i långtidsbudget från Hjvvf.
Eftersom Hjälmarens vattenråd avser att söka LOVA bidrag för projektet och att LOVAansökan måste göras senast den 28 februari och ärendet behöver behandlas av Styrelsen innan
dess så behöver vi Era svar senast den 31 januari. Nu finns det dessutom en ny LOVAförordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går
det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar
övergödningen.
Kontakta gärna mej om ni undrar över något.
mvh//Lotta Carlström

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Lotta Carlström
Vattensamordnare
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
070-237 50 20
mail: lotta.carlstrom@hjvvf.se
www.vattenorganisationer.se/hjalmaren
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REMISS
2017-12-21

Remiss till Kommunstyrelserna i Hjälmarens avrinningsområde gällande förslag
till handlingsplan för Hjälmaren från arbetsgruppen för Hjälmaren
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser, kommuner,
vattenorganisationer samt LRF bildades 2013 och har som syfte att gemensamt arbete
för att förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren.
Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Remitterad handlingsplan beskriver
det arbete som arbetsgruppen för Hjälmaren1 anser behövs för att minska
övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.
För att minska kostnaden för Hjälmarprojektet såsom det beskrivs i bilagda
handlingsplan avser Hjälmarens vattenvårdsförbund ansöka om LOVA-bidrag för
projektets hela period, tre år, hos Länsstyrelsen i Örebro. Ansökningstiden går ut den 28
februari och för att Kommunstyrelsernas uppfattningar om Hjälmarprojektet ska kunna
behandlas på vårt styrelsemöte den 14 februari önskar vi era svar senast den 31 januari
2018. Observera att om projektet beviljas LOVA bidrag så halveras de kostnader som
anges i bilagda handlingsplan.
Kostnaderna för handlingsplanen har kommunicerats under hösten i Hjälmarens
vattenvårdsförbund remiss om långtidsbudget.
Remissvar ska ha inkommit till undertecknat senast den 1 februari 2018, gärna med epost till lotta.carlstrom@hjvvf.se
Med vänliga hälsningar

Lotta Carlström
På uppdrag av arbetsgruppen för Hjälmaren1

Sändlista: Arboga kommun, Degerfors kommun, Eskilstuna kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun,
Katrineholms kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun,
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Örebro län

1

De som ingår i arbetsgruppen och som har tagit fram detta förslag till handlingsplan är: Lotta Carlström och
Ingegerd Oberg (Hjälmarens vattenvårdsförbund), Cecilia Larsson (ersättare Peter Grönlund, Vingåkers
kommun), Karin Saverman (Örebro kommun), Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun), Ulf Zachrisson
(Arbogas kommun), Riika Vilkuna (Eskilstunas kommun), Sofi Nordfeldt (Länsstyrelsen i Sörmlands län), Johan
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Inledning
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö som sträcker sig över flera läns- och kommungränser. Det
är en sjö med en stor potential att utveckla boendet, turism och besöksnäringen kring. Hjälmaren
har dock fortfarande övergödningsproblem vilka behöver åtgärdas. Samtidigt så behöver också de
värden som Hjälmaren har lyftas fram och sjöns möjligheter utvecklas.
Denna handlingsplanen har fokus på just övergödningsproblematiken. För att komma till rätta med
detta problem behövs läns- och kommunöversskridande samarbete. Ett sådant samarbete krävs
också för att förverkliga Hjälmarens utveckling till en sjö för alla.
En jämförelse kan här göras med Vättern, som liksom Hjälmaren var kraftig förorenad på mitten av
1900-talet men där genom ett läns- och kommunövergripande samarbete de största miljöproblem
nu är lösta och Vättern har utvecklats som ett viktigt besöksmål och fiskesjö.
Nedanstående förslag till handlingsplan för att minska övergödningen i Hjälmaren kan ses som ett
steg i ett läns- och kommunövergripande samarbete för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren
och utveckla dess potential som besöksmål.

Handlingsplan
En arbetsgrupp bestående av representanter från berörde länsstyrelser och kommuner samt
Hjälmarens Vattenvårdsförbund har sedan 2014 arbetat med frågan hur miljösituationen i
Hjälmaren kan förbättras. Denna handlingsplan beskriver det arbete som arbetsgruppen för
Hjälmaren anser behövs för att minska övergödningen i Hjälmaren.
Förslaget är att Hjälmarens vattenråd ansvarar för genomförande av denna handlingsplan med
vattensamordnaren som projektledare. Kostnaderna för genomförandet uppskattas till ca 330 000
kr per år under en 3-års period (2018–2020) och föreslås finansieras av medlemmarna i Hjälmarens
vattenråd enligt gällande andelstal.
Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Fokus i denna handlingsplan ligger på åtgärder
för att minska läckage av fosfor från sjöns näringsrika sediment (så kallad internbelastning) som
främst förekommer i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren. Internbelastning är ett resultat av en
historisk hög näringsbelastning på sjön och till skillnad från andra belastningskällor saknar en
utpekat ägare. Avsaknaden av en utpekat ägare samt att internbelastningen är betydande
påverkanskälla till övergödningen i Hjälmaren är anledning till varför fokus i denna handlingsplan
ligger på åtgärder för att minska internbelastningen.
I Hem- och Mellanfjärden har internbelastning inte lika stor betydelse för övergödningen som för
Storhjälmaren och Östra Hjälmaren. Däremot kan det finnas problem med uppgrumling i dessa
delar av Hjälmaren och på sikt kan det bli aktuellt att undersöka konsekvenserna av
uppgrumlingen och eventuella åtgärder för att minska denna.
Avsaknaden av en ägare till internbelastningen innebär att det behövs samverkan mellan flera
aktörer för att ta itu med problemet. Dessutom nyttjas och påverkas Hjälmaren av många och
sträcker sig över flera administrativa gränser. För ett lyckat och välförankrat åtgärdsarbete behövs
därför samverkan och dialog på flera nivåer. Samverkan och dialog är därför centrala i detta förslag
till handlingsplan för att minska Hjälmarens miljöproblem.
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Det behövs även åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen från externa källor för att
säkerställa att åtgärder mot internbelastningen i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren blir varaktiga
samt för att minska övergödningen i Hem- och Mellanfjärden. De externa belastningskällor har
utpekade ägare och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram1 beskriver de åtgärder som behövs för
att minska belastningen från dessa källor. Denna handlingsplan omfattar därför inte belastningen
från externa källor.
De som ingår i arbetsgruppen och som har tagit fram detta förslag till handlingsplan är: Lotta
Carlström och Ingegerd Oberg (Hjälmarens vattenvårdsförbund), Cecilia Larsson (ersättare Peter
Grönlund, Vingåkers kommun), Karin Karlsson (Örebro kommun), Jenny Herbertsson
(Katrineholms kommun), Ulf Zachrisson (Arbogas kommun), Riika Vilkuna (Eskilstunas kommun),
Sofi Nordfeldt (Länsstyrelsen i Sörmlands län), Johan Axnér och Fredrik Wirell (Länsstyrelsen i
Västmanlands län) och Ernst Witter (Länsstyrelsen i Örebro län). Länsstyrelsen i Örebro län är
huvudansvarig för innehållet i denna handlingsplan.

Mål
Det övergripande målet är att senast 2027 minska fosforhalterna i Hjälmarens ytvatten så att risken
för återkommande algblomningar minskar och på så sätt förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren.
Detta ska ge bättre förutsättningar att nyttja Hjälmaren för rekreation och som råvattentäkt.
Förbättringen ska uppnås utan påtagliga negativa konsekvenser för yrkesfisket med avseende till
fångst av gös och kräftor, och utan att öka halten miljögifter i fisk utöver gällande rikt- och
gränsvärden för livsmedel.
Det ska finnas bred uppslutning för projektets mål och för de åtgärder som behövs för att nå målen
bland de som nyttjar Hjälmaren, samt berörda boende och verksamhetsutövare i Hjälmarens
närområde.

Genomförandestrategi
Vi föreslår att Hjälmarens vattenråd ansvarar för genomförande av denna handlingsplan med
vattensamordnaren som projektledare. I första hand handlar det om genomförande av
åtgärdsstegen 1-3 med tidsram 2018-2021 (Tabell 1). Dessa åtgärdssteg avser det förberedande arbete
(utredning, pilotförsök och tillståndsansökan) som behövs innan man kan genomföra fullskaliga
åtgärder för att minska internbelastningen i Hjälmaren i åtgärdssteg 4. Kostnaderna för
genomförande av åtgärdsstegen 1–3 beräknas till 1 000 tkr (för detaljer se Tabell 1). Finansiering av
kostnaderna fördelas mellan medlemmarna i Hjälmarens vattenråd enligt gällande andelstal
(Tabell 2).
Tabell 1. Åtgärdsstegen för att nå målen. Resursbehoven och tidsramen är uppskattade.
Åtgärd steg

Specificering

1. Utredning kring
lämpliga åtgärder för
att minska intern-

Utredningen ska med hänsyn till
kostnad, effekt, miljökonsekvens,
juridiska aspekter, samt

Tidsram
2018

Nödvändiga
resurser
Konsultuppdrag ca
200 tkr.

Resultat
Underlag för beslut
om genomförande av
åtgärder för att

1

Vattenmyndigheterna i samverkan. Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt
Del 4, Åtgärdsprogram 2016–2021 – Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner
samt konsekvensanalys.
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Åtgärd steg

Specificering

belastningen i Storhjälmaren och Östra
Hjälmaren

konsekvenser för yrkes- och
fritidsfisket, samt andra möjliga
motstående intressen belysa föroch nackdelar med alternativa
åtgärder för att minska
internbelastningen i Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.
Samverkansträffar för berörda
yrkesgrupper och organisationer,
samt dialog med och information
till allmänheten behöver
genomföras.
Genomförande samt uppföljning
och utvärdering av åtgärder för att
minska internbelastning i
begränsade områden i
Storhjälmaren och/eller Östra
Hjälmaren

2. Pilotförsök för att
utvärdera åtgärder
för att minska internbelastningen

3. Ansökan om
tillstånd för
genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska internbelastningen

Tidsram

Sammanställning av underlag som
behövs för ansökan om tillstånd
hos Mark- och Miljödomstolen för
genomförande av fullskaliga
åtgärder för att minska
internbelastningen i Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.

4. Genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska internbelastningen

2019 2021

2020 2021

2022 2027

Nödvändiga
resurser
Egen tid för
projektledaren ca 2
månader.
Kring- samt
resekostnader, mm
50 tkr.

Resultat

Ca. 500 tkr
Egen tid för
projektledare ca 2
månader per år.
Kring- samt
resekostnader, mm
50 tkr.
Egen tid för
projektledare ca 2
månader per år.
Utredningskostnader ca 200
tkr.

Underlag för beslut
om genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska
internbelastning i
Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren
Domstolsbeslut

?

Minskade fosforhalter
i Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren
motsvarande måttlig
ekologisk status för
näringsämnen, samt
motsvarande minskad
risk för algblomningar
i enlighet med
målbeskrivningen.

minska
internbelastning i
form av pilotförsök.

Tabell 2. Finansiering av åtgärdsstegen 1–3 i handlingsplanen under 2018–2021.
Deltagande kommuner i
Hjälmarens Vattenråd
Arboga kommun
Degerfors kommun
Katrineholm kommun
Laxå kommun
Vingåkers kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Lekebergs kommun
Eskilstuna kommun
Örebro kommun
Summa

Andelstal

5
5
5
5
5
8
8
8
30
30

Totala kostnad för
genomförande av
åtgärdsstegen 1-3
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
73 394 kr
73 394 kr
73 394 kr
275 229 kr
275 229 kr
1 000 000 kr

Kostnad per år

15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
24 465 kr
24 465 kr
24 465 kr
91 743 kr
91 743 kr
333 333 kr

Det är även möjligt att en del av projektets kostnader kan finansieras genom att vattenrådet söker
LOVA-bidrag från länsstyrelserna eller medel från Vattenmyndigheterna.
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Bakgrund
Arbetsgruppen för Hjälmaren
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser, kommuner,
vattenorganisationer samt LRF bildades 2013. Hjälmarens vattenvårdsförbund (som även är
vattenråd2) skulle kunna ha varit forum för detta samarbete, men eftersom förbundet saknade
tillräckliga resurser bildades arbetsgruppen för Hjälmaren med Länsstyrelsen i Örebro län som
huvudansvarig.
Länsstyrelsernas (Örebro, Västmanlands och Södermanlands län) länsledningar samt berörda
kommuner (Örebro, Hallsberg, Kumla, Lekebergs, Katrineholms, Vingåkers, Arboga och
Eskilstunas kommun) ställde sig positiva till att delta i projektet när de tillfrågades 2013.
Arbetsgruppen har sen 2013 haft ca 2 möten per år och genomfört ett antal fördjupande
undersökningar för att kartlägga övergödningen av Hjälmaren, dess orsaker och behov av
åtgärder3,4,5. I januari 2016 genomfördes ett heldagsseminarium i Örebro om
övergödningsproblematiken i Hjälmaren med föreläsningar från bl. a SLU, IVL, Hjälmarens
Fiskevårdsförening, BalticSea2020. Bland de drygt 70 deltagare fanns representanter från
länsstyrelserna och kommunerna kring Hjälmaren, Hjälmarens yrkesfiskare, LRF,
Vattenmyndigheterna samt Havs- och Vattenmyndigheten.

Utmaningen
Hjälmarens fyra bassänger (Hemfjärden, Mellanfjärden, Storhjälmaren och Östra Hjälmaren) har
inom ramen för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön (EU:s Ramdirektiv för vatten) fastställt
miljökvalitetsnorm God Ekologisk Status med tidsfrist 20274. Ett vatten uppnår god ekologisk
status om den har så god kvalitet att ekosystemen fungerar på ett livskraftigt sätt och
ekosystemtjänsterna bibehålls. Målet enligt vattenförvaltningen att uppnå god ekologisk status är i
princip samma mål som de svenska miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
mm samt överensstämmer med FN:s målen för hållbar utveckling (Agenda 2030 målen).
För att kunna följa miljökvalitetsnormerna för Hjälmaren behöver halten näringsämnen (i första
hand fosfor) minska med ca 50%. Detta förväntas leda till minskad risk för algblomningar med
förekomst av potentiell toxinbildande arter. Åtgärder för Hjälmaren skulle inte bara gynna sjön,
utan också minska näringsbelastningen på Mälaren och Östersjön.
Däremot finns det en viss risk att fiskproduktionen kommer att minska pga. en lägre
primärproduktion. Detta skulle kunna leda till en försämrad förutsättning för det yrkesmässiga gösoch kräftfisket.
Länsstyrelsen i Örebro arbetar just nu med att ta fram en mer fullständig
kunskapssammanställning av Hjälmarens nuvarande och historiska miljösituation.

2

Förbundet är ett recipient-kontrollförbund med fokus att följa upp medlemmarnas påverkan på
vattenmiljön i området.
Vattenråd är lokala samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera fram
gemensamma lösningar i vattenfrågor. En del vattenråd arbetar även aktivt med initiering och
genomförande av åtgärdsarbete för att förbättra vattenkvalitén.
3
Hårding, I. 2016. Utökad undersökning av växtplankton i Hjälmaren 2016. Medins Havs- och
Vattenkonsulter AB 2016-12-09.
4
Västmanlands läns författningssamling 19FS 2016:10.
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Sammanställningen kommer även att belysa Hjälmarens ekosystemtjänster och hur de kan
påverkas av övergödningen. Sammanställningen förväntas bli färdig hösten 2017.

Åtgärdsbehovet
Fosforhalterna i Hjälmarens vatten styrs både av den externa tillförseln (via bl. a Svartån) men även
av utbytet med fosfor lagrat i sjöns sediment. Den externa tillförseln på Hjälmaren minskade
drastiskt när ett nytt fosforreningssteg infördes vid Skebäcks reningsverk i Örebro på 1970-talet.
Även näringsförlusterna från jordbruket är nu troligtvis något lägre än vad de var under 1970-talet.
Detta ledde till minskade fosforhalter i Hem- och Mellanfjärden, och många upplever att
vattenkvalitén nu är mycket bättre än vad den var då. För närvarande är det utsläpp från jordbruk,
dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp som står för merparten av den externa belastningen.
För att minska belastningen från dessa källor pågår arbete i form av bl. a rådgivning för och tillsyn
av jordbruket, ekonomiskt stöd för åtgärder inom jordbruket, översyn av dagvattenhantering,
optimering av fosforavskiljning i reningsverken och åtgärdande av bristfälliga enskilda avlopp.
Fosforhalterna i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren har dock inte minskad efter den minskningen
av den externa belastningen på 1970-talet. Det stora utbytet av fosfor mellan vattnet och
sedimenten anses vara orsaken till detta 5,6. Förenklat kan man säga att det nu relativt stora läckage
av fosfor från Hjälmarens sediment är ett resultat av den tidigare höga belastningen på sjön, dvs. ett
resultat av ”gamla synder”. Dessutom har sänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet troligtvis
minskat sjöns förmåga att fastlägga den tillförde fosforn.
Det finns olika typer av åtgärder som har använts både i Sverige och utomlands för att minska
läckage av fosfor från sediment. De typer av åtgärder som troligtvis är mest lämpliga för Hjälmaren
är bindning av fosfor i sedimenten med hjälp av fällningskemikalier eller fosforabsorberande
tillsatser, alternativt bortförsel av sedimentens översta och mest näringsrika skikt genom
lågflödesmuddring.

Behov av samverkan mellan kommuner och myndigheter
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs 7. Däremot är det
inte klarlagt om det är kommunerna eller en eller flera myndigheter som ansvarar för att åtgärder
genomförs för att minska läckage av fosfor från sediment i övergödda sjöar. Frågan om
ansvarsfördelningen utreds för närvarande av Havs- och Vattenmyndigheten. Det kan dock
konstateras att det vanligtvis har varit kommuner som har tagit på sig åtgärdsansvaret8, ofta
motiverad av kommunala intressen för att förbättra vattenkvalitén.
Hjälmaren sträcker sig över 3 län och 5 kommuner (Örebro, Arboga, Katrineholm, Vingåker och
Eskilstuna) som därför delar ansvaret för Hjälmarens vattenkvalitet. Dessutom ingår även Kumla,
Lekeberg, Hallsberg, Degerfors och Laxås kommun i Hjälmarens avrinningsområde. Utsläpp till
vatten inom hela avrinningsområdet påverkar vattenkvalitén i Hjälmaren. För att minska

5

Malmaeus, M. och Karlsson, M. (2015) Fosfordynamik i Hjälmaren – Resultat av simuleringar. IVL
rapport NR C 72.
6
Malmaeus, M. och Rydin, E. 2015. Sedimentundersökningar i Hjälmaren – Resultat från
provtagning maj 2015. IVL rapport NR C 136.
7
5 kap. 3 § miljöbalken
8
Till exempel Växjö kommun för åtgärder i ”Växjösjöarna”, Upplands Väsbys och Sollentunas
kommun för sjön Norrviken, Jönköpings kommun för Barnarpasjön, och Höör, Hörby och Eslövs
kommun genom Ringsjöns vattenråd för Ringsjön, mm.
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övergödningen av Hjälmaren är det därför nödvändigt med ett samlat grepp i Hjälmarens
avrinningsområde.
För att kunna komma till konkreta handlingar för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren behövs
det ett aktivt och koordinerad samarbete mellan i synnerhet kommunerna. Arbetsgruppen anser
att detta lämpligast kan ske inför ramen för Hjälmarens vattenråd där kommunerna och andra
verksamhetsutövare redan är representerade. Vattenrådet har som huvudsakliga syfte ”att verka för
god vattenvård inom avrinningsområdet”. Länsstyrelser kan inte ingå i vattenråd men kommer
genom arbetsgruppen att fortsatt aktivt samarbete med vattenrådets medlemmar. Flera av de
utredningar och fördjupade undersökningar kring övergödningsproblematiken i Hjälmaren som
har genomförts genom arbetsgruppen har helt eller till stor del finansierats med medel från
Länsstyrelserna som avser att fortsätta detta engagemang.

Koppling och avgränsning till andra projekt
Vid genomförandet av den föreslagna handlingsplanen för Hjälmaren finns det mycket goda
förutsättningar att dra nytta av ett nystartat LIFE. LIFE-IP projektet ”Rich Waters”9 startade den 1
januari 2017 och pågår tom 2024 och är delfinansierad av EU och Havs- och Vattenmyndigheterna.
Samtliga 3 länsstyrelser, Örebros och Katrineholms kommun och Hjälmarens Vattenvårdsförbund
deltar i projektet genom bl. a ett delprojekt som handlar om åtgärder mot internbelastning i
övergödda sjöar. Bland annat kommer inom ramen för LIFE-IP projektet SLU och IVL (Svenska
miljöinstitutet) att ta fram ett verktyg för att kunna identifiera lämpliga åtgärder för att minska
fosforläckage från sediment utifrån en socio-ekonomisk och miljömässig cost-benefit analys. Detta
verktyg förväntas bli tillgänglig 2019 och skulle kunna användas för att identifiera lämpliga åtgärder
för att minska fosforläckage från sedimenten i Hjälmaren. I LIFE projektet kommer även
Katrineholms kommun i samarbete med Vingåkers kommun att testa lågflödesmuddring i den till
Hjälmaren närbelägna sjön Öljaren som åtgärd för att minska interbelastningen. Detta ger goda
förutsättningar att även testa denna metod i delar av Hjälmaren samt dra nytta av erfarenheterna
från Öljaren. Dessutom kommer åtgärderna i Öljaren att minska näringsbelastningen på
Hjälmaren.
Andra angränsande, pågående projekt som syftar till att minska näringsbelastningen från externa
källor i Hjälmarens avrinningsområde är ”Svartåprojektet” i regi av Hjälmarens vattenvårdsförbund
och med koppling till Länsstyrelsen i Örebro läns ”LIFE – Reclaim” projekt i Tysslingen, samt de
projekt som Örebro kommun bedriver kring Kvismaren för att förbättra nyttjandet av våtmarkerna
som näringsfälla. I LIFE-IP projektet ”Rich Waters” ingår även ett delprojekt som handlar om att
minska näringsläckaget från jordbruket. Samtliga 3 länsstyrelser kring Hjälmaren deltar i detta
delprojekt vilket i förlängningen förväntas leda till minskat näringsbelastning i bland annat i
Hjälmarens avrinningsområde.

9

LIFE-IP Rich Waters är ett projekt som är medfinansierad av EU och Havs- och
Vattenmyndigheten. Projektets mål är minska mängden näringsämnen och miljögifter, förbättra
fiskarnas möjlighet att nå sina lekområden samt effektivisera och öka takten på åtgärdsarbetet.
Målet ska nås genom att genomföra konkreta åtgärder, och genom ökad kunskap och samverkan
mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer. Projektet pågår mellan 2017 och 2024. För mer
information se: http://www.richwaters.se
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Behov av dialog
Under gruppens arbete har det visat sig att frågan kring
övergödningsproblematiken i Hjälmaren och i synnerhet
frågan om åtgärder för att minska internbelastningen är
kontroversiella. Intrycket är att allmänheten och
kommunerna är i stort positivt inställda till att minska
övergödningen i Hjälmaren, medan yrkesfiskarna (och
möjligen sportfiskare) är oroliga att en lägre
näringsstatus i Hjälmaren kommer att påverka gös- och
kräftfångsten negativt. De är i synnerhet även oroliga att
en sänkt näringsstatus kan påverka halten miljögifter i
fisken och att åtgärder mot internbelastningen direkt
skulle kunna påverka fisk- och kräftbestånden. Det är
viktigt att sådana bekymmer tas på allvar i genomförande av projektet och målsättningen måste
vara att uppnå förståelse och förtroende för arbetets mål och tillvägagångssätt.
Även den externa belastningen på Hjälmaren behöver minskas för att minska övergödningen i
Hjälmaren. Åtgärder behövs för att minska belastningen från de viktigaste belastningskällor som
jordbruket, dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp. Sådana åtgärder kan innebära betydande
kostnader och skulle även kunna påverka förutsättningar för jordbruksproduktionen. Samarbete
och dialog mellan berörda parter behövs för att få till de mest kostnadseffektiva åtgärderna och att
detta sker inom ramarna av befintlig lagstiftning och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Även
om åtgärder mot den externa belastningen inte tas upp explicit i denna handlingsplan är det viktigt
att sådana åtgärder och behovet av dialog beaktas när åtgärder för att minska Hjälmarens
övergödning tas upp.

SIDA 7
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22
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KS 3/2018

Uppföljning – Jämställdhets- och mångfaldsplan 20162019
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen lägger 2017 års uppföljning av jämställdhets- och
mångfaldsplanen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2016-02-08, § 3 jämställdhet- och mångfaldsplan för åren
2016–2019.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger bifogad uppföljning till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-28
Jämställhets- och mångfaldsplan 2016-2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-12-28
Handläggare

Mattias Gustafsson
mattias.gustafsson@vingaker.se

Återrapportering – Jämställhets- och Mångfaldsplan
2016-2019
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att,


lägga uppföljningen av jämställdhet- och mångfaldsplan för år 2017 till
handlingarna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2016-02-08, § 3 jämställdhet- och mångfaldsplan för
åren 2016–2019.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger bifogad uppföljning till
handlingarna.
Ärendets beredning

Förvaltningen har handlagt ärendet. Samverkan i den centrala samverkansgruppen
kommer genomföras.

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

Mattias Gustafsson
Personalchef/tf kommunchef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Jämställdhet- och
mångfaldsplan
2016-2019

VK300S v1.0 040416, Jämplan
uppföljning 2017

uppföljning för 2017

Ekonomi- och personalförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 32
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Bakgrund
Diskrimineringslagen 3 kap föreskriver att arbetsgivaren aktivt ska främja lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen ska främja kvinnors och
mäns lika rätt i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet.

1

Inledning

Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren ska ha aktiva åtgärder som finns
inom de områden som Diskrimineringslagen anger. Vingåkers kommun har
beslutat att under 2016-2019 ska de aktiviteter genomföras som anges i planen.
De flesta aktiviteter åligger chefer med personalansvar.
Inför årsredovisningen kommer aktiviteterna i planen att följas upp.

2

Jämix

Vingåkers kommun mäter JÄMIX årligen och enligt Kummunfullmäktiges
övergripande mål ska mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka. Jämix
ger en en indikation på det samlade jämställdhetsarbetet i kommunen. Enligt
Kommunfullmäktigets mål ska Jämix-index öka fram till år 2019.

Mätning har skett och redovisats för kommunstyrelsen.
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Arbetsförhållanden
4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen:

”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.”
Målformulering
Vingåkers
kommun ska
vara en attraktiv
arbetsgivare.

Aktivitet/er
Erbjuda
heltidsarbete
som norm
och deltid
som en
möjlighet.

Uppföljning hur
Personalenheten gör
årligen en
uppskattning av hur
många som
erbjudits önskad
sysselsättningsgrad.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Reducera de
delade
turerna.

Bemanningsansvarig Bemanningsansvarig
redovisar årligen
redovisar till
förändringen av
årsredovisningen.
antalet delade turer.

Ökad sysselsättningsgrad gäller fortfarande inom Socialförvaltningen.
Personalenheten har, i samverkan med Kommunal, påbörjat arbetet med
Heltidsresan i enlighet med beslut från SKL.
Viss reducering av delade turer har skett inom Socialförvaltningen.

Uppdraget har uppfyllts.
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3

Förvärvsarbete och föräldraskap

5§ kapitel 3 Diskrimineringslagen:

”Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.”
Målformulering Aktivitet/er

Uppföljning hur

Vem följer upp

Arbetsgivaren ska
verka för att
kontakten med de
föräldralediga stärks
så att återgången till
arbetet underlättas.

Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med ett
urval chefer.

Personalenheten
redovisar till årsredovisningen.

Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med ett
urval chefer.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Personalenheten
redovisar årligen hur
man som arbetsgivare
synliggjort möjligheten
för medarbetarna samt
hur många kvinnor
respektive män som
antagit erbjudandet.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Chef och
föräldraledig
medarbetare gör en
överenskommelse om
hur kontakten med
arbetsplatsen ska vara
under ledigheten.
Varje medarbetare
som varit helt
föräldraledig skall
erbjudas
nyintroduktion på
arbetsplatsen när man
återgår i arbete.
Erbjuda möjlighet att
gå ner i arbetstid tills
barnet fyller 12 år

Uppföljning har gjorts via enkät.
En majoritet har bjudit in föräldralediga till personalaktiviteter (t.ex. julbord) och i vissa
fall APT. Kontakt sköts huvudsakligen via telefon och mail. Vid nyintroduktion löstes
frågan oftast genom samtal inför återgång i arbete samt, vid behov, möjlighet att gå
bredvid ordinarie personal en eller några dagar.
Ingen ansökan har registrerats för den möjlighet att gå ner i arbetstid för föräldrar till
barn 8-12 år som ges i kommunen.

Uppdraget har uppfyllts i vissa delar.
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Trakasserier

Av 4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.” (Lag 2008: 567)

Målformulering
Kommunens
rutiner för
hantering av
diskriminering
och kränkande
särbehandling
skall vara känd av
samtliga
medarbetare
Kommunen ska
ha minst en enhet
där samtliga
medarbetare är
utbildade i HBTfrågor

Aktivitet/er
Minst en gång
varje år ska
rutinerna
diskuteras på
arbetsplatsen.

Uppföljning hur
Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med
ett urval chefer.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

HBT-utbildning
Personalenheten
för minst en enhet redovisar årligen.
årligen.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Under året genomfördes ett chefsseminarium kring diskrimineringslagstiftningen
och den nya OSA-föreskriften. Med anledning av #metoo uppmuntrade
kommunledningen varje enhet att diskutera frågan utifrån egna förutsättningar.
Under 2017 har Ung integration fått HBT-certifiering, varför Socialförvaltningen
nu har två enheter med sådan certifiering.

Uppdraget har uppfyllts.
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Utbildning och kompetensutveckling

Av 8 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
”Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra

lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i
skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.”

(Lag 2008: 567)
Målformulering

Uppföljning
hur
Alla medarbetare ska Individuell
Personalenheten
ha lika möjligheter till kompetensutveckling genomför
utbildning och
ska diskuteras och
årligen
kompetensutveckling. dokumenteras inom uppföljning
det årliga
med ett urval
medarbetarsamtalet. chefer.
Karriärvägar ska vara
lika för alla

Aktivitet/er

Projekt- och
arbetsgrupper ska
vara representerade
av både kvinnor och
män och om möjligt
ha en jämn
könsfördelning

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Personalenheten Personalenheten
genomför
redovisar till
årligen
årsredovisningen.
uppföljning
med ett urval
chefer.

Utbildning och kompetensutveckling är en obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet, vilket ger alla anställda möjlighet att diskutera sin individuella utveckling.
Med den överlag ojämna könsfördelningen inom kommunens verksamhet är det
svårt för ansvarig chef att skapa jämna projektgrupper.

Uppdraget har uppfyllts i fråga om kompetensutveckling, men inte i sin
helhet.
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Rekryteringsprocess

Av 7 § samt 9 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:

7 § ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka
lediga anställningar…"
9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori
av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig
för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska
försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet
efter hand ökar.” (Lag 2008: 567)
Målformulering
Annonseringen
ska utformas så
att rätt person
oavsett kön,
etnisk tillhörighet
etc… söker lediga
tjänster
Rekrytering av ny
personal ska ske
utan
åsidosättande av
någon på grund
av etnisk
tillhörighet, kön
etc… och en
jämnare
könsfördelning
ska eftersträvas.

Aktivitet/er
Kvalitetssäkrade
kravprofiler

Uppföljning hur
Personalenheten
kvalitetssäkrar
varje annons.

I samtliga annonser Personalenheten
av utlysta tjänster
kvalitetssäkrar
ska följande text
varje annons.
finnas: ”Vi strävar
efter mångfald och
ser gärna sökande
från det
underrepresenterade
könet eller med
annan etnicitet”.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar antalet
kvalitetssäkrade
kravprofiler i
årsredovisningen.
Personalenheten
redovisar antalet
kvalitetssäkrade
kravprofiler i
årsredovisningen.

Alla annonser har under 2017 gått via Personalenheten för att kvalitetssäkras.

Uppdraget har uppfyllts.
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Lönekartläggning

Av 10 § och 11 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
” I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart
tredje år kartlägga och analysera
”Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda
löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10
§…” (Lag 2008: 567)

Målformulering
Löneskillnader på
grund av kön ska
inte förekomma.

Aktivitet/er
Partsgemensam
lönekartläggning
ska genomföras
senast den 31
december 2018.

Uppföljning hur
Förvaltningschef
analyserar lönerna
inom och mellan
förvaltningarna,
med stöd av
personalenheten, i
samband med
revision.

Vem följer upp
Personalenheten

Lönekartläggning genomfördes under 2017.

Uppdraget har uppfyllts.
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KS 445/2017

Justering av priser i Movingo – Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i
Mälardalstaxan (Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på
biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för biljetten i
Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som kommer att
lanseras den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har
tidigare tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall
lokaltrafikens biljetter "kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala
län där en Movingo MärstaUppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas
eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som
UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser
nyttja SL och UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att
en överströmning till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk
att hantera administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås
att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLABmöjlighet att införa ett prismässigt spann
mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska
giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr
högre än priset på biljetten i lokaltrafiken.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen att besluta om att godkänna att MÄLAB kan
justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-01-04
Protokollsutdrag från direktionen § 11, 2017-10-06
Beslutsförslag från MÄLAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-12-28
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 445/2017

Justering av priser i Movingo- Sörmlands
kollektivtrafik
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i
Mälardalstaxan (Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på
biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset förbiljetten i
Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300
kronor.
Beskrivning av ärendet
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som kommer att
lanseras den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har
tidigare tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall
lokaltrafikens biljetter "kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala
län där en Movingo MärstaUppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas
eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som
ULjSL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser
nyttja SL och UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att
en överströmning till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk
att hantera administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås
att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLABmöjlighet att införa ett prismässigt spann
mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska
giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr
högre än priset på biljetten i lokaltrafiken.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen att besluta om att godkänna att MÄLAB kan
justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning.
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Bilagor
-

Protokollsutdrag från direktionen § 11, 2017-10-06
Beslutsförslag från MÄLAB

Beslutet skickas till
-

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Mattias Gustafsson
T.F. Kommunchef
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Diarienummer: SKTM17-000i!6

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017, Hotell Malmköping, Malmköping,
klockan 13.00 - 14.30

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Carl Werner (MP), ledamot
Christer Kax Sundberg, ersättare
Sarita Hotti (S), ledamot
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot

Förhindrade:

Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot

Övriga närvarande:

Greta Suven (MP), ersättare
Dag Bergentoft (M), ersättare
Christer Nordemar (M), ersättare
Ann-Sofie Soleby-Eriksson, ersättare
Christina Södling (S), ersättare
Tomas Boner, Flens kommun, tjänsteperson
Jacob Annerfors, Landstinget, tjänsteperson
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM) tjänsteperson
Helene Lundkvist Lontos (SKTM) tjänsteperson
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Monica Olsson (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Sophie Ljungberg (SKTM), tjänsteperson

Kommunalförbundet Sörmland s Kollektivtrafikmyndighet - 5örmlandstrafJken
www.sormlandstrafiken.se
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmland s Koltektivtrafikmyndighet

A. Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och välkomnar Greta Suven som ersättare i
direktionen efter Anne-Sofie Jacobsson.

B. Upprop
Henrik Sollenborn genomförde uppropet.

C. Val av justerare tör sammanträdet
Mattias Claesson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

D. Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen.

E. Ärenden

Kommunalförbundet Sörmland s Kollektivtrafikmyndighet - Sörm landstrafIken

www.sormlandstrafjken.se
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KOM MU NALFÖRBU N DET
Sörmlands Kollektivtrafikrnyndighet

§11

Beslut om justering av priser i Movingo

Bilaga: Utdrag från MÄLABs st yre lsesam mant räde den 31 ma j 2017 avseende ärende 6
"Juste ri ng av prise r Movingo"
Beslut

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i
respektive fullmäktige,
Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) godkänna
att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på
biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300
kronor.
Direktion beslutade att föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun,
Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun att godkänna
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om;
Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) godkänna
att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på
biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300
kronor.
Ärende
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som kommer att lanseras
den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare tagits i
direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens
biljetter "kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar
framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo MärstaUppsala (samt Märsta Knivsta, som inte plan eras säljas eftersom den kostar lika mycket som
Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som ULjSL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma
trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL
och UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning till
Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad
som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB
möjlighet att införa ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i
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lokaltrafiken med samma geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en
Movingo kan sättas till 0-300 kr högre än priset på biljetten i lokaltrafiken.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen att besluta om att godkänna att MÄLAB kan justera
priserna i Movingo enligt ovan beskrivning.
Därutöver föreslås direktionen även besluta att föreslå att respektive medlemsfullmäktige,
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun,
Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun
och Vingåkers kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
beslut.
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q)

Mälartinget

Save the date - Mälartinget arrangeras den 17 till 18 maj 2018 i Uppsala.

r)

Persontrafikmässan

Save the date - Persontrafikmä ssan 2018 arrangeras på Stockholmsmässan den 22-24
oktober 2018.

F.

Övriga frågor

G.

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet

Vid protokollet

i\.,. ~

f

\

Helena Fransson
Sekreterare

Just era s

-L

~~~t//J

Mat!ias Claesson

Ordförande

Ledamot

IJusterare
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BESLUTSFÖRSLAG STYRELSEN
Styrelsesammanträde 2017-05-31

Ärende 6 – Justering av priser i Movingo
Föredragande:

Mårten Levin

Bilaga:

---

Sammanfattning
Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades
mot godkännande av MÄLAB:s ägare.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter
”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta – Uppsala (samt Märsta
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och
UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning till Movingo
skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad som tidigare
antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa
ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma
geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre
än priset på biljetten i lokaltrafiken.
Beredning pågår om hur stor en höjning av priset i relationen Märsta – Uppsala bör bli.
Styrelsen beslutar
att föreslå Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland
besluta
att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo)
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardaltaxan är lägre än
pris på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra
priset i för biljetten i Mälardalstaxan upp till priset för motsvarande biljett i ägarnas
trafik plus 300 kr
att villkorat att ovanstående beslut fattas hos berörda ägare fastställa pris för Movingo 30-dagar med
giltighet Märsta – Uppsala samt Märsta – Knivsta till XXX kr
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Bakgrund
Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades
mot godkännande av MÄLAB:s ägare.
I ägarnas beslut ingick en delegation åt MÄLAB att fatta beslut om vissa prisförändringar.
•
•
•

Fastställa pris på tilläggsbiljett för Arlanda C
Vid behov höja priset på Movingo så att priset på Movingo aldrig blir lägre än priset på en
biljett i ägarnas trafik med samma lokala giltighet
Besluta om priser för tillkommande relationer

Vid sammanträdet i mars 2017 beslutade styrelsen att justera vissa priser som en följd av att
prishöjningar skett i den lokala trafiken samt som en konsekvens av större områden för lokal giltighet.
Därutöver infördes också pris för Laxå.

Behov av prishöjning i förhållande till UL/SL-biljetterna
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter
”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta – Uppsala (samt Märsta
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och
UL. När beslutet fattades sågs detta som hanterbart; generellt är UL:s och SL:s försäljningskanaler
mycket mer utbyggda än SJ:s försäljningsautomater som enbart finns på regionaltågsstationerna och
dessutom är lokaltrafikens varumärken starka och väletablerade. Om resenärer trots detta väljer ”fel”
biljetter så återförs intäkterna till lokaltrafiken genom konstruktionen om fördelning av regionala
intäkter mellan parallell trafik som finns inskriven i trafikavtalen.
I förberedelserna för försäljningsstart för Movingo har det dock uppmärksammats att en
överströmning skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt.
•
•

•

Utvecklingen av nya appar för försäljning av Movingo, som exempelvis kommer erbjuda
betalning via Swish, kan göra att resenärer väljer Movingo enbart för att appen är bättre.
SJ planerar erbjuda Priopoäng för Movingobiljetter, vilket MÄLAB inte motsatt sig så länge
detta också gäller köp via MÄLAB:s kanaler, men vilket får som bieffekt att Movingos
attraktivitet ökar i förhållande till UL/SL-biljetten.
Movingo kan ge ytterligare några resmöjligheter mellan norra Stockholm och Uppsala genom
byte mellan SL:s pendeltåg i och SJ:s tåg i Märsta.

Med dagens förutsättningar skulle underlätta fördelningen av intäkterna ifall det fanns en prisskillnad
mellan Movingo och UL/SL-biljetten så att resenärerna genom sitt val av biljett medverkar till att
pengarna hamnar rätt. Såsom besluten hos ägarna nu är fattade kräver ett sådant beslut förnyade beslut
hos ägarna och en sådan process har initierats i Stockholms och Uppsala län.
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Det föreslås därför att ägarna fattar nya beslut som möjliggör för MÄLAB att besluta om en
prisdifferens på 0-300 kr mellan Movingo och MÄLAB:s ägares biljetter, räknat på en 30-dagars
periodbiljett. Det föreslås därutöver att nytt pris för normalpris Movingo Märsta – Uppsala sätts till
XXX kr.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

Ks § x

15 (17)

KS 237/2017

Svar på motion om delad tur för anställda inom
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utarbeta förslag på svar
till motion från Lars-Göran Karlsson (SD) om att anställda inom Vingåkers kommun
ska ges möjlighet att inte arbeta delade turer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-07
Protokollsutdrag – SN § 144/2017
Utredning som underlag till svar på motion om delad tur
Motion, 2017-06-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Datum

2017-11-07
Vår handläggare

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

Förslag till svar på motion om delade turer
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar


Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Sammanfattning

Socialnämnden saknar ekonomiska möjligheter att helt avskaffa de delade turerna.
Det är inte realistiskt att nämnden kommer att få ett sådant ekonomsikt tillskott i
närtid att det blir möjligt.
Ärendets beredning

Underliggande utredning är utförd i samverkan med äldreomsorgens
ledningsgrupp och ekonomikontoret.
Bakgrund

Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utarbeta förslag på
svar på motion från Lars-Göran Karlsson (Sd) om att anställda i Vingåkers
kommun ska ges möjlighet att inte behöva arbeta delade turer.

VK101S v1.0 060208, 6 Tjut motion
delade turer

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen delar motionärens inställning att det är önskvärt att ta bort delade
turer. De ekonomiska konsekvenserna blir dock så stora att det inom nuvarande
budgetram för socialnämnden är omöjligt. Motionen bör därför avslås.

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

De delade turerna får fortsätta att minskas i den takt ekonomin tillåter.
Bilagor

Utredning som underlag till svar på motion om delade turer
Motion från Lars-Göran Karlsson (Sd)
VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2017-12-18

176

Sn § 144

Dm 164/2017

029

Svar på motion om delade turer
Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar att föreslå kotntnunfullmäktige att avslå motionen

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utarbeta förslag på
svar på motion från Lars-Göran Karlsson (Sd) om att anställda i Vingåkers
kommun ska ges möjlighet att inte behöva arbeta delade turer.
Fönraltningen delar motionärens inställning att det är önskvärt att ta bort delade
turer. De ekonomiska konsekvenserna blir dock så stora att det inom nuvarande
budgetram för socialnämnden är omöjligt. Motionen bör därför avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-11-07
U tredning som underlag till svar på motion om delade turer, 2017-11-07
Motion från Sverigedemokraterna, 2017-06-04
Kf§ 81/2017 Motion delad tur

Expediering

Kotntnunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18

171
(191)

Plats och tid

måndagen den 18 december 2017, Hjälmaren, kommunhuset, kl. 16.00-18.55

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M), vice ordförande
Sven-Arne Pettersson (S)
Inger Lindfors (S) tjänstg. ersättare
Kameran Elgailani (V)
Anders Lundström (V'IL)
Louise Karlsson (SD) tjänstg. ersättare

Övriga deltagande

Kjell Rosen (MP)
Gunilla Porsvant (L)
Britt-lvIarie Johansson eV)
Lotta Egeland (M)
Dag Wallströmer, socialchef
Lena Brännlund; nämndsekreterare

Utses att justera

Irene Sandqvist (1\11)

Justeringens
tid och plats

Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 18 december 2017

Paragraf 141 -147, 149-157

Sekreterare

Lena Brännlund

Ordförande

Robert Skoglwld

Justerande

S

';;;iMl
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-18
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2017-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

K~~unhu~~ingåker

2018-01 -09

~~ ~~~~ .... .. .... ..... .... ...

Underskrift

..

Namnförtydligande

Lena Brännlund

Justerandes sign

anslags nedtagande

... ..

U tdragsbes tyrl~ande
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Dag Wallströmer, 0151-19153
dag.wallstromer@vingaker.se

Utredning som underlag till svar på motion om delade turer
Inledning
Det finns tre perspektiv med berättigade krav på verksamheten. Det är god kvalité
för brukarna, en god arbetsmiljö för personalen samt en god ekonomisk
hushållning. De tre perspektiven personal, ekonomi och brukare måste balanseras.
Det går att optimera ett eller två av dem men det kommer då oundvikligen att ske
på bekostnad av det/de övriga.
Olika personalpolitiska önskemål
Vård och omsorg är personalintensiv verksamhet där en stor del av kommunens
medarbetare verkar. Tillgång på kompetent personal är en absolut förutsättning
för att kunna ge vård och omsorg av bra kvalité för brukaren och för att ha en
ekonomi i balans. Utöver de självklara kraven på lön är det en rad områden som
över tid stått i fokus för fackliga och ibland politiska krav på arbetsvillkor.
 Heltidstjänster
 Inga delade turer
 Så få schemalagda helger som möjligt
 Så få timanställda som möjligt
 Inga extremt långa arbetspass

VK400S v1.0 040416 L:\Socialutskott\Handlingar Su 2017\Handlingar Su 2017-11-15\6 Svar på motion om delade turer.docx

Det är när dessa krav kombineras som det uppstår mycket snabba
kostnadsökningar eller behov av att helt lägga verksamhetens planering utifrån
personalens önskemål istället för brukarnas behov och önskemål.
Centrala avtalet mellan kommunal och SKL
2013 tillfördes en protokollsanteckning till Allmänna Bestämmelser om att
parterna skulle eftersträva att de ofrivilliga delade turerna skulle bli så få som
möjligt.
I allmänna Bestämmelser kapitel 4 § 13 moment 5 anges att” Vid
arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är
sammanhållen.”
Ekonomi i balans
Socialnämndens, och i förlängningen förvaltningens, uppdrag är att bedriva
verksamhet inom den budgetram som kommunfullmäktige anslår.
På intäktssidan finns inget större tryck att höja kommunalskatten. Möjligheten till
avgiftsuttag är hårt reglerat i lag och sällan hörs röster för höjda avgifter. Det som
återstår är då utgiftssidan som i huvudsak består av personal, kost och lokaler. Det
enda som socialnämnden förfogar över är personalkostnaden.
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Kvalité för brukarna
Kvalitén i äldreomsorgen har under de senaste 25 åren förbättrats kraftigt. De
stora långvårdsavdelningarna med 4 bäddsrum, där alla bäddades ned kl. 16 och
duschades på en lång rad är sedan länge borta. Idag har boende på särskilt boende
möjlighet att gå och lägga sig när de vill, välja när de vill duscha etc. De har egna
lägenheter med egna möbler och har sina egna kläder. I hemtjänsten vårdas idag
personer med komplexa behov som tidigare varit hänvisade till boende på
sjukhus. Det anses idag som självklart att även äldre människor i behov av vård
och omsorg ska ha rätt att bestämma över sina liv.
Det anses av många att personalkontinuitet är en viktig kvalitetsfråga, det vill säga
att så få personal som möjligt ska vårda varje brukare.
Små enheter med få boende per enhet anses också vara en kvalitétsfråga. Båda
dessa faktorer ökar dock behovet av personal genom att schemaläggning blir
avsevärt svårare.
Nuvarande bemanning
Inom särskilt boende är det idag 0,68 tjänst per boende på demensavdelningar och
0,63 på somatiska avdelningar.
En demensavdelning med 8 boende har då 8*0,68*37 personaltimmar per vecka
att fördela på dag och kväll d.v.s. från klockan 7 till klockan 22. Det gör 201
timmar och 16 minuter i veckan eller 28 timmar och 45 minuter per dag.
Omräknat i heltidstjänster är detta 5,44 tjänst.
I princip krävs alltid två personal i tjänst vilket gör 15*2= 30 timmar/dag. Det
saknas redan då 1 timme och 15 minuter per dag. Detta kan hjälpligt lösas om
personalen är ensam den tid som kollegan har lunchrast.
Det krävs mest personal på morgonen då de boende ska stiga upp, få hjälp med
påklädning, frukost, bäddning, morgonhygien, eventuell duschning etc.
7-16 8,5 timmar inklusive 0,5 timmes lunch *2 = 17 timmar
15,45-22 7,25 timmar * 2 = 14,5 timmar
Helgbemanning
För att täcka en helg krävs med delad tur att minst fyra personal arbetar. Två på
förmiddagarna och två på kvällarna. Om avdelningen har 5 heltider och en
halvtidstjänst, det vill säga 6 personer, innebär det att personalen behöver arbeta 4
helger av 6 eller 66,6 % av helgerna. Om delade turer inte används krävs att 5 av 6
arbetar vilket gör att personalen behöver arbeta 5 av 6 helger eller 83,3 % av
helgerna. Genom att många arbetar 75-90 % av heltid finns några fler personer i
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de flesta arbetslag vilket gör att arbete endast krävs varannan eller till och med 2
av 5 helger.
I och med önskad sysselsättningsgrad har den genomsnittliga tjänstgöringsgraden
ökat och antalet personer har därmed minskat. Därmed har svårigheten att lägga
schema blivit större.
De avdelningar som har få eller inga delade turer löser ekvationen genom mycket
långa arbetspass på helgerna. I och med införandet av så kallat
verksamhetsanpassat schema där arbetsgivaren anger vilken personaltäthet det ska
vara men personalen själv sedan lägger sitt eget schema finns en större möjlighet
för den enskilde att välja mellan delade turer, tätare helger eller längre pass på
helgerna.
Utmaningen med delade turer
Ska den delade turen tas bort är det inte de två-tre timmarna som utgör hålet som
är problemet utan att det krävs en person till på schemaraden. Genom
kommunens beslut om önskad sysselsättningsgrad kan en delad tur på så sätt öka
kostnaden med upp till en heltidstjänst. För att ta bort 30 delade turer per vecka
kan det alltså krävas 15 heltidstjänster (1 person som ersätter den delade turen
både lördag och söndag). Om vi återgår till den demensavdelning som vi beskriver
ovan och antalet tjänster ökar från 5,44 till 6,44 det vill säga 7 personer och de
delade turerna tas bort så att det istället för 4 personer/dag åtgår 5 personer/dag
blir resultatet att av 5 av 7 måste jobba samtidig helg vilket i sin tur innebär att
personalen behöver jobba 5 helger av 7 (71 % av helgerna).
Om 30 delade turer per vecka teoretiskt är jämnt spridda över ett 6 veckors
schema så innebär det 180 delade turer per schemaperiod. Med nya heltidstjänster
som arbetar varannan helg täcks dessa turer teoretiskt av 30 tjänster.
Med en ingångslön inklusive ob tillägg på cirka 25 000 kr/månad och medel till
semester- och sjukvikarier samt 40 % arbetsgivaravgifter blir kostnaden
30*25000 kr*14 månader*1,4 = 14,7 miljoner kronor.
Utvecklingen över tid
Antalet delade turer/vecka vid delårsbokslut
2013
2014
2015
2016
32,16 33,49
35
28,5
målnivå
32

2017
26,9
30

2018

2019

26

23

Den minskning av delade turer som skett har i huvudsak nåtts genom ökat antal
långa pass och med hjälp av den ökade personaltäthet som erhållits senaste året.
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Bedömning
De sista åren har antalet delade turer minskat. Det har resulterat i fler långa pass.
Vilka de långsiktiga följderna blir av detta är för tidigt att säga. Om inte mycket
stora ekonomiska resurser tillskjuts kommer problematiken med delade turer
delvis att bestå under överskådlig tid.
Det är inte försvarbart att så försämra kvalitén i verksamheten att personalen kan
minskas på helgerna för att undvika delade turer.
Att ta helt ta bort de delade turerna genom att ytterligare kraftigt öka antalet
mycket långa arbetspass kan innebära stora risker för medarbetarnas hälsa.
Det bedöms inte som sannolikt att socialnämnden kommer att få sådan utökning
av budgetramen att ett totalt borttagande av delade turer kan prioriteras.
I takt med resurstillskott kan fortsatta små steg tas mot det långsiktiga målet. I
väntan på att det nås kan det vara av värde för personalen att i så stor utsträckning
som möjligt flexibelt själva kunna välja om de vill arbeta delade turer, långa pass
eller fler helgdagar utifrån deras önskemål och livssituation.
Vingåker 2017-11-07
Dag Wallströmer
Socialchef
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Kommunfullmäktige Vingåkers
kommun.
Motion från Sverigedemokraterna.

2017 -06-04.

Delad tur.
(

Sverigedemokraterna lägger med denna skrivelse fram en motion om att
anställda i Vingåkers kommun skall ges möjlighet att inte behöva arbeta i
dubbelpass, s. k. delad tur.
En del kommuner i Sverige, t. ex. Avesta har arbetat fram en modell där man i
det närmaste har tagit bOlt de delade turerna för sina anställda.
De flesta arbetstagare samt fackliga organisationer är eniga om att sådant arbete
sliter både fysiskt och psykiskt på kroppen. Passen blir alldeles för långa, i
synnerhet om man bor så långt ifrån sin arbetsplats, att man inte kan eller hinner
åka hem mellan passen. Att sova en stund på arbetsplatsen ger för många
problem med nattsömnen.

(

Det blir även en milj övinst om den anställde inte behöver åka hem med sin bil
mellan passen, samtidigt som det blir en ekonomisk vinst för den enskilde.
(

131

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

16 (17)

Ks § x

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:

Kommunchef
-

Avtal om konsultuppdrag. KS 271/2017 – 2017-12-21

-

Beslut om tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen januarifebruari 2018. KS 271/2017 – 2018-01-03

Arbetsutskottet
- Remissvar – Begäran om yttrande avseende kameraövervakning. KS
460/2017 – 2017-01-11

Protokoll från kommunledningsförvaltningens samverkansgrupp
- Protokoll nummer 7/2017 – 2017-12-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2017-01-22

Ks § x

17 (17)

KS 150/2017
KS 118/2017
KS 456/2017

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Delgivningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Protokollsutdrag § 34/2017 –
Trygg hemgång och effektiv samverkan vid in- och utskrivning av patienter i
slutenvård i Sörmland
Socialnämnden – Månadsrapport, budgetuppföljning oktober 2017
SKL – Cirkulär 17:55 – Kompletterande cirkulär avseenden bilaga J
SKL – Cirkulär 17:57 – En ny kommunallag
SKL – Cirkulär 17:60 – Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 förmlokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
SKL – Cirkulär 17:67 – Redovisningsfrågor 2017 och 2018
SKL – Cirkulär 17:69 – Slutligt utfall av kommunala fastighetsavgift sam prognos för
åren 2017, 2018, 2019
Migrationsverket – Avveckling av tillfälliga boendeplatser fortsätter 2018
Sörmlandstrafiken – resandestatistik för allmän kollektivtrafik januari-november
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Sammanträdesprotokoll den 22 november 2017
Regionförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll den 6 december 2017
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Sammanträdesprotokoll dem 3
november 2017
Regeringskansliet – Remiss – Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Remiss

Regeringskansliet
2017-11-30
Fi2017/04481/SFO

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Enheten för statlig förvaltning
Sara Jendi Linder

Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar (Os 2017:61)

Remissinstanser

1

Samtliga länsstyrelser

2

Arbetsgivarverket

3

Boverket

4

Jordbruksverket

5

Post- och telestyrelsen

6

Riksantikvarieämbetet

7

Riksarkivet

8

Sametinget

9

Statens kultUrråd

10 Stiftelsen Svenska Filminstitutet
11 Tillväxtverket

12 T raflkverket
13 Arvika kommun

14 Avesta kommun
15 Bjurholms kommun
16 Bollnäskommun
17 Borlänge kommun
18 Botkyrka kommun

Telefonväxel : 08-405 1000
Fax:
Webb: www.regeringen .se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansl iet.se
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19 Dals-Eds kommun
20 Dorotea kommun
21 Eda kommun
22 Eskilstuna kommun
23 Faluns kommun
24 Filipstads kommun
25 Forshaga kommun
26 Gagnefs kommun
27 Gotlands kommun
28 Grums kommun
29 Gränna kommun
30 Gävle kommun
31 Göteborgs kommun
32 Hagfors kommun
33 Hallsbergs kommun
34 Halmstads kommun
35 Hammarö kommun
36 Hedemora kommun
37 Huddinge kommun
38 Hultsfreds kommun
39 Hylte kommun
40 Härnösands kommun
41 Jönköpings kommun
42 Kalmar kommun
43 Karlskrona kommun
44 Karlstads kommun
45 Katrineholmskommun
46 Kils kommun
47 Kirunaskommun
48 Kristinehamns kommun
2 (5)
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49 Krokoms kommun
50 Leksands kommun
51 Ljungby kommun
52 Ludvika kommun
53 Luleå kommun
54 Lycksele kommun
55 Malmö kommun
56 Malungs kommun
57 Malåkommun
58 Mora kommun
59 Motala kommun
60 Munkfors kommun
61 N ordmalings kommun
62 N orrköpings kommun
63 Norrtälje kommun
64 Norsjö kommun
65 Nyköpings kommun
66 Orsa kommun
67 Robertsfors kommun
68 Ronneby kommun
69 Rättviks kommun
70 Skara kommun
71 Skellefteå kommun
72 Smedjebackens kommun
73 Sorsele kommun
74 Staffanstorps kommun
75 Storfors kommun
76 Storumans kommun
77 Strängnäs kommun

78 Sundsvalls kommun
3 (5)
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79 Sunne kommun
80 Säffle kommun
81 Sälens kommun
82 Säters kommun
83 Tierps kommun
84 Torsby kommun
85 Trosa kommun
86 Umeå kommun
87 Uppsala kommun
88 Vansbro kommun
89 Vilhelmina kommun
90 Vindelns kommun
91 Vännäs kommun
92 Västerås kommun

93 Växjö kommun
94 Arjängs kommun
95 Asele kommun
96 Älvdalens kommun

97 Örebro kommun
98 Östersunds kommun
99 Samtliga landsting
100 Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
101 Företagarna
102 Hela Sverige ska leva
103 Landsorganisationen i Sverige (LO)
104 SmåKom
105 Svenskt Näringsliv
106 Sveriges Kommuner och Landsting
107 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

4 (5)
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 19
januari 2018. Svaren skickas i elektronisk form i word- och pdf-format till epostadressen fi.remissvar@regeringskansliet.se. I svaret ska
Finansdepartementets diarienummer Fi2017/04481/SFÖ och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet anges.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

~-,L_ \L....

~ I l,.

Magnl\s Bengtson \
Expeditions- och rättschef

5 (5)
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Finansdepartementet
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SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.
Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Omslag: Regeringskansliets standard
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2017
ISBN 978-91-38-24715-0
ISSN 0284-6012

141

Innehåll

1

Sammanfattning.......................................................... 3

2

Författningsförslag ....................................................... 5

2.1

Förslag till lag om upphävande av lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät ................................................................ 5

2.2

Förslag till lag om upphävande av lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen ........................................................... 6

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap ......................................................... 7

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ..................................... 8

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudmän ......................................... 12

2.6

Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725) ..... 13

3

Ärendet .................................................................... 15

4

Bakgrund.................................................................. 17

4.1

Det regionala utvecklingsansvaret ......................................... 17

4.2

Det regionala utvecklingsansvaret i Södermanlands,
Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län ......................... 21

5

Överväganden och förslag ........................................... 23

1

142

Ds 2017:61

5.1

Övertagande av det regionala utvecklingsansvaret i
Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och
Västerbottens län .................................................................... 23

5.2

Följdändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län.................................................................................... 25

5.3

Vissa övriga ändringar ............................................................ 25

6

Ikraftträdande ........................................................... 27

7

Konsekvenser ............................................................ 29

8

Författningskommentar .............................................. 32

8.1

Förslaget till lag om upphävande av lagen (2000:1335)
om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät ........................................................ 32

8.2

Förslaget till lag om upphävande av lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen ........................................................ 32

8.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap ...................................................... 32

8.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ................................... 33

8.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudmän......................................... 34

8.6

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725) ............................................................................... 34

2

143

Ds 2017:61

1

Sammanfattning

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en
hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och
fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. I
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska ändras så att den även omfattar
dessa län. Vidare har Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och
Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.
I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget
innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.
Då lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län, lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725). Slutligen föreslås att lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

3
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om upphävande av lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät

Härigenom föreskrivs att lagen (2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska
upphöra att gälla vid utgången av 2018.

5
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Förslag till lag om upphävande av lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

6
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2.3

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1

2§
Strukturfondspartnerskapet
Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört sam- ska samråda med berört landsverkansorgan, berört landsting ting enligt lagen (2010:630) om
som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensvissa län eller länsstyrelse i fråga stämmelse med det regionala
om projektets överensstämmel- tillväxtarbetet i berörda län.
se med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1

Senaste lydelse 2014:479.

7
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Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3–10 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag om regionalt utvecklingsansvar

1 §2
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete ser om regionalt tillväxtarbete
och om länsplaner för regional och om länsplaner för regional
transportinfrastruktur i Upp- transportinfrastruktur.
sala, Östergötlands, Jönköpings,
Kronbergs, Gotlands, Skåne,
Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.
3 §3
Denna lag gäller för Uppsala
Denna lag gäller för landsläns landsting, Östergötlands läns tingen. Lagen gäller också, med
landsting, Jönköpings läns lands- undantag för 8 § 1, för Gotlands
ting, Kronobergs läns landsting, kommun. Det som sägs om ett
Skåne läns landsting, Hallands landsting i 5–10 §§ gäller i
läns landsting, Västra Götalands sådant fall kommunen.
läns landsting, Örebro läns
landsting, Västmanlands läns
landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting och
2
3

Senaste lydelse 2016:945.
Senaste lydelse 2016:945.
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Författningsförslag

Norrbottens
läns
landsting.
Lagen gäller också, med
undantag för 8 § 1, för Gotlands
kommun. Det som sägs om ett
landsting i 5–10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.
4 §4
De landsting som avses i Ett landsting får besluta att
denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landslandstingsfullmäktige
och tingsstyrelsen i stället ska
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landsandra författningar om lands- tingsfullmäktige och landstingstingsfullmäktige och landstings- styrelsen gäller i sådant fall
styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionregionfullmäktige och region- styrelsen.
styrelsen.
Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Vid genomförande av val
Vid genomförande av val
enligt vallagen (2005:837) ska i landstinget
enligt vallagen
dock beteckningen landstings- (2005:837) ska dock beteckfullmäktige användas vid val i ningen
landstingsfullmäktige
Uppsala
läns
landsting, användas. Vid val i Gotlands
Östergötlands läns landsting, kommun ska beteckningen
Jönköpings
läns
landsting, kommunfullmäktige användas.
Kronobergs läns landsting, Skåne
läns landsting, Hallands läns
landsting, Västra Götalands läns
landsting, Örebro läns landsting,
Västmanlands läns landsting,
Gävleborgs
läns
landsting,
4

Senaste lydelse 2016:945.
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Västernorrlands läns landsting,
Jämtlands läns landsting och
Norrbottens läns landsting. Vid
val i Gotlands kommun ska
beteckningen kommunfullmäktige användas.
Lydelse enligt SFS 2017:758

Föreslagen lydelse
5§
De landsting som avses i
Ett landsting ska
denna lag ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och
samordna insatser för genomförandet av strategin,
2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
6§
De landsting som avses i
Ett landsting får utföra
denna lag får utföra uppgifter uppgifter inom ramen för EU:s
inom ramen för EU:s struktur- strukturfondsprogram.
fondsprogram.
7§
De landsting som avses i
Ett landsting ska upprätta och
denna lag ska upprätta och fastställa länsplaner för regional
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
transportinfrastruktur.
8§
De landsting som avses i
Ett landsting ska samverka
denna lag ska samverka med
med
1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

10
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De landsting
denna lag ska
företrädare för
nisationer och
länet.

Författningsförslag

9§
som avses i
Ett landsting ska samråda
samråda med med företrädare för berörda
berörda orga- organisationer och näringslivet i
näringslivet i länet.

10 §
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga
Länsstyrelsen och övriga
statliga myndigheter ska inom statliga myndigheter ska inom
sina verksamhetsområden lämna sina verksamhetsområden lämna
de landsting som avses i denna landstinget det biträde som det
lag det biträde som de behöver behöver för regionalt tillväxtför regionalt tillväxtarbete och arbete och regional transportregional transportinfrastruktur- infrastrukturplanering. De ska
planering. De ska också löpande också löpande informera landsinformera de landsting som avses tinget om pågående och plai denna lag om pågående och nerade verksamheter som har
planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
betydelse för länets utveckling.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2§

Lagen är tillämplig på
1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
och
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar
truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting och kom1. staten, landsting, kommmuner, kommunalförbund och uner och kommunalförbund
samverkansorgan samt juridiska samt juridiska personer över
personer över vilka staten, vilka staten, landsting, kommlandsting, kommuner, kom- uner och kommunalförbund, var
munalförbund och samverkans- för sig eller tillsammans, har ett
organ, var för sig eller till- direkt eller indirekt rättsligt
sammans, har ett direkt eller bestämmande inflytande,
indirekt rättsligt bestämmande
inflytande,
2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,
3. dödsbon, och
4. konkursbon.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

12

153

Ds 2017:61

2.6

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

Härigenom föreskrivs att 3
(2017:725) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2017:725

kap.

14 §

kommunallagen

Föreslagen lydelse

3 kap.
14 §
Bestämmelser om att vissa
Bestämmelser om att landslandsting samt Gotlands kom- ting samt Gotlands kommun får
mun får beteckna fullmäktige beteckna fullmäktige och styroch styrelsen som regionfull- elsen som regionfullmäktige och
mäktige och regionstyrelsen regionstyrelsen finns i lagen
finns i lagen (2010:630) om (2010:630) om regionalt utveckregionalt utvecklingsansvar i lingsansvar.
vissa län.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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3

Ärendet

Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns
landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret för respektive län enligt lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Fi2017/03747/SFÖ,
Fi2017/03568/SFÖ, Fi2017/03704/SFÖ och Fi2017/03624/SFÖ).
I samtliga landsting har landstingsfullmäktige beslutat om ansökan.
Besluten har föregåtts av ett remissförfarande i frågan, som
omfattat kommunerna i respektive län. En majoritet av
kommunerna har tillstyrkt landstingens förslag om att hos
regeringen ansöka om att överta det regionala utvecklingsansvaret.
Samtliga av landets landsting har därmed övertagit eller ansökt
om att överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I
promemorian föreslås mot denna bakgrund vissa ändringar i lagen,
att lagens rubrik ändras och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. Promemorian innehåller även
förslag till följdändringar i vissa andra lagar och om att lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.
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4.1

Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar dels uppgifter i det
regionala tillväxtarbetet, dels uppgiften att fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har
landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. I Gotlands län har Gotlands kommun samma ansvar.
I Stockholms län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, medan samverkansorgan övertagit ansvaret i Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens
län. I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att den även
omfattar
dessa
län.
Promemorian
har
remitterats
(Fi2017/02298/SFÖ).
Lagen om samverkansorgan i länen och lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
Kommuner och landsting har sedan 2003 haft möjligheten att i ett
län bilda samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i
länen. Med samverkansorgan avses enligt lagen en kommunal
beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara
för regionala utvecklingsfrågor i länet. Utöver de uppgifter som
följer av det regionala utvecklingsansvaret kan samverkansorganets
medlemmar tilldela organet kommunala uppgifter. Ett kommunal17
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förbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar, och
där även landstingen kan ingå som medlem, kan utgöra ett
samverkansorgan.
De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan ska anmäla detta till regeringen. Därefter beslutar regeringen
från vilken tidpunkt som samverkansorganet ska ha de uppgifter
som framgår av lagen. I lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län har riksdagen efter ansökan från vissa landsting och Gotlands
kommun tilldelat dessa det regionala utvecklingsansvaret.
De uppgifter som samverkansorganet ska ha enligt lagen om
samverkansorgan i länen är i huvudsak desamma som landstingen
och Gotlands kommun har enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Till skillnad från vad som gäller för de
aktörer som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län kan dock ett samverkansorgan hos regeringen begära att
det befrias från sina uppgifter.
Ett landsting och ett samverkansorgan kan inte båda ha det
regionala utvecklingsansvaret i ett och samma län, vilket innebär att
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om
samverkansorgan i länen inte samtidigt kan tillämpas för ett visst
län.
Regionalt tillväxtarbete
Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19). Det regionala
tillväxtarbete som utförs enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län syftar till att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Regionalt
tillväxtarbete omfattar därmed insatser för att skapa hållbar
regional tillväxt och utveckling. Inriktningen för den regionala
tillväxtpolitiken har slagits fast i den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (N2015/5297/RT).
Strategin är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i hela landet fram till 2020. Vidare ska strategin
bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken, vilket
regeringen anfört i bl.a. budgetpropositionen för 2018 (prop.
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2017/18:1 utg.omr. 19). Strategin och dess prioriteringar ska även
vara vägledande vid utvecklingen och genomförandet av regionala
utvecklingsstrategier (även kallade regionala utvecklingsprogram)
samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna ska också ligga till grund för de nationella
myndigheternas medverkan i arbetet.
De landsting och samverkansorgan som omfattas av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län respektive lagen om
samverkansorgan i länen har till uppgift att utarbeta och fastställa
en strategi för länets utveckling samt samordna insatser för genomförandet av strategin. Detsamma gäller Gotlands kommun. De får
även besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete. Ansvarig aktör ska därutöver följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och
lagen om samverkansorgan i länen innehåller även bestämmelser
som ålägger berörda landsting och Gotlands kommun samt
samverkansorgan att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län får berörda landsting och Gotlands kommun även utföra
uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Samverkansorganen har inte denna möjlighet.
Det regionala tillväxtarbetet regleras även i bl.a. förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att
regionalt främja små och medelstora företag och förordningen
(2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer, ofta
genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt används
bl.a. för projektverksamhet och regionala företagsstöd. Fördelningen av medel och villkoren för anslagets användning regleras i
anslagets regleringsbrev.
Det finns även skillnader mellan länen när det gäller vem som
beslutar om de regionala företagsstöden. De landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt
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Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län beslutar
om regionala företagsstöd. Uppgiften omfattar även kommersiell
service och de regionala serviceprogrammen. Nämnda aktörer
kunde även fram till 31 december 2016 besluta om stöd enligt
förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation för
att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik. I
övriga län beslutade länsstyrelserna om de regionala företagsstöden.
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om
samverkansorgan i länen ger regeringen samma möjligheter att
fördela anslagsmedel till berörda landsting, Gotlands kommun och
samverkansorgan för regionalt tillväxtarbete, inklusive de regionala
företagsstöden.
Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordning har de
aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen genom
särskilda regeringsbeslut fått uppgifter inom den regionala
tillväxtpolitiken, bl.a. att upprätta regionala kompetensplattformar
för att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt
att utarbeta och genomföra handlingsplaner för jämställd regional
tillväxt (N2009/9378/RT respektive N2011/6562/RT).
Länsplaner för regional transportinfrastruktur
Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur för att upprätta en
nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelningen av statliga medel. Inom varje
län ska det därutöver enligt förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till
ledning för fördelningen av medel för investeringar och
förbättringsåtgärder.
Länsplaner upprättas och fastställs av Gotlands kommun och de
landsting som anges i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller av samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i
länen. I Stockholms län, som inte omfattas av någon av dessa lagar,
har länsstyrelsen uppgiften.
Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv närmaste åren.
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Länsstyrelsernas roll
I Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har
samverkansorgan det regionala utvecklingsansvaret, men delar av
de regionala tillväxtmedlen fördelas genom länsstyrelsen. Därutöver har länsstyrelserna i samtliga län uppgifter inom det
regionala tillväxtarbetet och vid planeringen av transportinfrastruktur.
Förordningen om regionalt tillväxtarbete reglerar statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Enligt 18 §
i förordningen ska statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken
uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så
stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser
som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.
Vidare ska länsstyrelsen enligt 21 § samma förordning inom sitt
ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.
I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelserna i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den
fysiska planeringsprocessen. Detta innebär bl.a. att myndigheterna
ska godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge
yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva
vissa tillstånd enligt miljöbalken.

4.2

Det regionala utvecklingsansvaret i
Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och
Västerbottens län

I Södermanlands län har, som framgått ovan, ett samverkansorgan
de uppgifter som ingår i det regionala utvecklingsansvaret.
Samverkansorganet Regionförbundet Sörmland har, utöver vad
som ingår i det regionala utvecklingsansvaret, av medlemmarna
getts uppgiften att vara medlemmarnas gemensamma organ för
regional utveckling, samordna insatser inom området och att vara
den gemensamma företrädaren i vissa frågor. Det handlar bl.a. om
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att främja inomregional samverkan beträffande trafik och
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Från och med 2013 gäller det
regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020.
Regionförbundets medlemmar utgörs av länets nio kommuner och
landstinget.
Region Värmland är ett samverkansorgan med det regionala
utvecklingsansvaret för Värmlands län. Samverkansorganets
medlemmar utgörs av länets 16 kommuner och landstinget. Utöver
uppgifterna enligt lagen om samverkansorgan i länen ansvarar
samverkansorganet för kultur, folkbildning och kollektivtrafik i
Värmlands län. Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin,
Värmlandsstrategin, gäller fram till 2020.
I Dalarnas län har samverkansorganet Region Dalarna det
regionala utvecklingsansvaret. Länets 15 kommuner och landstinget är medlemmar i samverkansorganet. Utöver vad som åläggs
Region Dalarna enligt lagen om samverkansorgan i länen arbetar
samverkansorganet också med europa- och turismfrågor och är
länets kollektivtrafikmyndighet. Region Dalarna ansvarar även för
intressebevakning för och viss service till kommunerna.
Dalastrategin – Dalarna 2020 är länets regionala utvecklingsstrategi.
Region Västerbotten är ett samverkansorgan med det regionala
utvecklingsansvaret för Västerbottens län och består av länets 15
kommuner och landstinget. Region Västerbotten har i uppgift att
bl.a. vara ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i
kommunala frågor av gemensamt intresse, att företräda länet
nationellt och internationellt, bl.a. i förhållande till Europeiska
unionen, samt att vara ett forum för övergripande samarbete mellan
organisationer, myndigheter och andra som arbetar med regional
utveckling. Regionen är också regional huvudman för ALMI Företagspartner Nord samt huvudman för regional turismverksamhet
och för länets kollektivtrafikmyndighet.
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Överväganden och förslag

5.1

Övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret i Södermanlands,
Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län

Förslag: Landstingen i Södermanlands, Värmlands, Dalarnas
och
Västerbottens
län
ska
överta
det
regionala
utvecklingsansvaret i respektive län.
Skälen för förslaget: Målet för den regionala tillväxtpolitiken
är, som angetts i avsnitt 4.1, att skapa utvecklingskraft i alla delar av
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regeringen
har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det behövs en
modern och aktiv politik för hela landet som inriktas på att
regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina
särskilda förutsättningar. Detta gäller städer och stadsregioner,
tätorter och tätortsregioner av olika storlek samt olika typer av
landsbygd och landsbygdsregioner (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19).
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län gjorde
regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kunde
ske i de län som bl.a. kunde uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ
att ta över vissa statliga uppgifter. De län som avsågs var Skåne och
Västra Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvarsfördelning bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län. I
propositionen framhölls vidare att förslaget om att berörda
landsting och Gotlands kommun skulle få det regionala utvecklingsansvaret inte innebar att några nya organisationsformer skulle
skapas. Det konstaterades dessutom att landstingen i huvudsak har
hälso- och sjukvårdsuppgifter och att de uppgifter som följer av det

23

164

Överväganden och förslag

Ds 2017:61

regionala utvecklingsansvaret därför utgör en mindre del av
landstingens verksamhet (prop. 2009/10:156 s. 16).
I propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
konstaterade regeringen att en överföring av det regionala
utvecklingsansvaret från ett samverkansorgan i Uppsala län
respektive länsstyrelserna i Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län till landstingen i dessa län innebar att en tydligare
och mer enhetlig organisation för dessa frågor uppnåddes (prop.
2015/16:176 s. 11).
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har
numera det regionala utvecklingsansvaret ålagts 13 landsting och
Gotlands kommun. Som anförts i avsnitt 4.1 föreslås i
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ändras så att lagen även omfattar dessa läns landsting.
Regeringen har tidigare framhållit betydelsen av den demokratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet (prop.
2009/10:156 s. 15 och prop. 2015/16:176 s. 11). Om ansvaret för
det regionala utvecklingsarbetet i de nu aktuella länen förs över till
landstingen blir den demokratiska förankringen för dessa uppgifter
tydligare. Vidare är det viktigt att en ändrad ansvarsfördelning i
länen vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. De fyra ansökningar
som behandlas i denna promemoria är att betrakta som sådana
initiativ och i samtliga fall har en majoritet av kommunerna inom
respektive län uttryckt sig positivt om en överföring av ansvaret till
landstinget. Samverkansorgan har vidare det regionala utvecklingsansvaret i Södermanlands, Dalarnas, Värmlands respektive Västerbottens län. Ansvaret har således i dessa län till övervägande del
redan förts över från staten till den kommunala nivån.
Det bedöms mot denna bakgrund finnas skäl att, i enlighet med
landstingens önskemål, även för de nu nämnda länen överföra det
regionala utvecklingsansvaret till respektive landsting.
Sammanfattningsvis föreslås att Södermanlands, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens läns landsting, genom ändringar i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ska överta det regionala
utvecklingsansvaret. De aktuella landstingen bör, i likhet med de
övriga landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, få
använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid
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genomförande av val enligt vallagen (2005:857) ska dock fortfarande beteckningen landstingsfullmäktige användas.

5.2

Följdändringar i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län

Förslag: Följdändringar ska göras i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län för att anpassa lagen till att samtliga
län och landsting omfattas av dess bestämmelser.
Skälen för förslaget: Det förslag som lämnas i avsnitt 5.1
innebär, i förening med förslagen i promemorian Regionalt
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, att
samtliga län och landsting kommer att omfattas av bestämmelserna
i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Mot denna
bakgrund föreslås att rubriken till och vissa bestämmelser i lagen
ändras.

5.3

Vissa övriga ändringar

Förslag: Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av telenät och lagen om
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
Följdändringar ska göras i lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om registrering av verkliga huvudmän och
kommunallagen.
Bedömning: Som en följd av förslagen behöver ett flertal
förordningar ändras.
Skälen för förslaget och bedömningen: Som en följd av att
samtliga län föreslås omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län kommer inget län efter att lagändringarna trätt i
kraft kunna ha ett samverkansorgan med de uppgifter som avses i
lagen om samverkansorgan i länen. Det föreslås därför att lagen om
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
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Till följd av detta finns det behov av att göra ändringar i vissa
lagar som innehåller hänvisningar till sådana samverkansorgan som
avses i lagen om samverkansorgan i länen. Vidare föreslås vissa
andra följdändringar föranledda av ändringarna i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Ändringarna avser lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering av
verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725).
I lagen om strukturfondspartnerskap föreslås även en ändring
med anledning av att länsstyrelserna inte längre kommer ha det
regionala utvecklingsansvaret i något län. Ändringen innebär att
samrådsskyldigheten för strukturfondspartnerskapet inte ska omfatta länsstyrelserna.
Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät tillämpades i fråga om stödberättigade
åtgärder utförda under perioden 1 juli 2000–31 december 2007.
Den nämnda perioden har sedan länge löpt ut. Stöd kan därför inte
längre lämnas enligt lagen. Eftersom lagen inte längre tillämpas
föreslås att den ska upphöra att gälla.
Promemorians förslag medför slutligen behov av ändringar av
ett flertal förordningar.
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Ikraftträdande

Förslag: Samtliga författningsändringar ska träda i kraft den
1 januari 2019.
Bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.
Skälen för förslaget och bedömningen: Landstingen i Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har i sina
ansökningar anfört att de vill överta ansvaret för regionala
utvecklingsfrågor fr.o.m. den 1 januari 2019.
Regeringen anser att det är viktigt att beakta de aktuella
landstingens önskemål. Vidare bör ändringarna lämpligen träda i
kraft vid ett årsskifte. Med hänsyn till detta, och med beaktande av
den tid för planering som bl.a. de aktuella landstingen kan behöva,
bör ändringarna träda i kraft den 1 januari 2019.
Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas.
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Konsekvenser

Bedömning: Promemorians förslag medför inte några
konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller
ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen medför inte heller
behov av ytterligare medel. De innebär däremot en ändrad
fördelning av medel mellan berörda länsstyrelser respektive
samverkansorgan och landstinget. Vidare innebär förslagen
konsekvenser för personalen på de berörda länsstyrelserna
respektive samverkansorganen. Därtill kommer kommuner och
landsting i ett län inte längre ha möjlighet att bilda
samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen.
Skälen för bedömningen: De aktuella överföringarna av det
regionala utvecklingsansvaret innebär inte att några nya
organisationsformer skapas. De berörda landstingen har själva
ansökt om att få överta ansvaret, som innebär ett nytt åliggande
och därmed en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen får en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de syften som föranlett den. Syftet med att föra
över ansvaret är att skapa ett större kommunalt inflytande i det
regionala utvecklingsarbetet, vilket inte bedöms kunna uppnås på
ett mindre ingripande sätt. Förslaget innebär också att ansvaret,
sett till hela riket, fördelas på ett mer enhetligt sätt. Regeringen
bedömer mot denna bakgrund att överföringen av ansvaret är en
godtagbar inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
I och med förslaget erhåller landstingen i Södermanlands,
Värmlands, Dalarnas, Västerbottens, Stockholms, Kalmar och
Blekinge län nya uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till att de uppgifter som omfattas av
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förslaget avser verksamheter som redan bedrivs i länen bedömer
regeringen att en överföring av ansvaret till landstingen inte
innebär några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga
perspektiv, eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslaget innebär
inte heller att några nya uppgifter tillkommer i det regionala
utvecklingsansvaret. Överföringen ryms därmed inom befintliga
ekonomiska ramar. Den kommer dock att föranleda en
omfördelning av medel. I stället för att samverkansorgan och
länsstyrelsen, som tidigare haft det regionala utvecklingsansvaret,
tilldelas medel kommer medlen nu tilldelas de landsting som
övertar dessa uppgifter.
Medel bör därför föras över till respektive landsting från
anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse. Överföringen av utvecklingsansvaret kommer även att
föranleda en omfördelning av medel under anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Det bör
även fortsättningsvis vara en uppgift för regeringen att fördela
medlen från dessa anslag och att utfärda de föreskrifter som behövs
med anledning av det regionala utvecklingsansvaret. Utgångspunkten är att alla regioner kan och ska bidra till Sveriges hållbara
tillväxt och utveckling.
Personella konsekvenser kommer att uppstå i och med att
uppgifter förs över från länsstyrelserna respektive samverkansorganen till landstingen. Vid genomförandet av förändringen ska de
berörda arbetsgivarna beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vid en övergång av en del av en verksamhet från en
arbetsgivare till en annan övergår enligt denna reglering de
rättigheter och skyldigheter, som på grund av de anställningsavtal
och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för
övergången, på den nya arbetsgivaren.
Vidare kan landstingens övertagande av de aktuella uppgifterna
påverka hanteringen av de allmänna handlingarna i respektive
verksamhet. Landstingen och länsstyrelserna respektive samverkansorganen förutsätts, i god tid före övertagandet, inleda
diskussioner om hur hanteringen av de allmänna handlingar som
verksamheterna genererar bäst överförs till landstingen.
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En följd av att lagen om samverkansorgan i länen upphör att
gälla är att kommuner och landsting inte längre kommer att ha
möjlighet att bilda samverkansorgan enligt lagen. Vidare kommer
de befintliga samverkansorganens befogenheter enligt denna lag
och andra författningar upphöra att gälla.
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8

Författningskommentar

8.1

Förslaget till lag om upphävande av lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät

Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät upphör att gälla vid utgången av 2018.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

8.2

Förslaget till lag om upphävande av lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen

Lagen om samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av
2018. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

8.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

2§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I paragrafen utgår benämningarna berört samverkansorgan och
länsstyrelse. Vidare ersätts benämningen ”berört landsting som
avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” med
”berört landsting enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar”.
Ändringarna innebär att samrådsskyldigheten för strukturfondspartnerskapet inte längre ska omfatta samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan i länen eller länsstyrelserna.
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Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

1§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I paragrafen utgår förteckningen över länen som omfattas av
lagens bestämmelser.
3§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I paragrafen ersätts förteckningen över landstingen som
omfattas av lagens bestämmelser med benämningen ”landstingen”.
4§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I första stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”ett landsting”.
I tredje stycket utgår uppräkningen av landsting för vilka
beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid
genomförande av val enligt vallagen (2005:837). I stället anges att
beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid genomförande av val i landstinget enligt vallagen.
5–9 §§
Paragraferna behandlas i avsnitt 5.2.
I paragraferna ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”ett landsting”.
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10 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I andra stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”landstinget”.
Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän

1 kap. 2 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I andra stycket utgår samverkansorgan och juridiska personer
över vilka samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett
direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, från
uppräkningen av de aktörer lagen inte är tillämplig på.
Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.6

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

3 kap. 14 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I paragrafen ersätts benämningen ”vissa landsting” med ”landsting”. Vidare ersätts hänvisningen till lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län med en hänvisning till lagen om regionalt
utvecklingsansvar.
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Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.
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1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.
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associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. Ju.
20. Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län. Fi.
21. Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. Fi.
22. Utstationering och vägtransporter. A.
23. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. Fi.
24. Skjutvapen och explosiva varor
– Skärpta straff för de grova brotten. Ju.
25. Nya ungdomspåföljder. Ju.
26. En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några andra
författningar. Ju.
27. Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ju.

10. ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. A.

28. En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets
verksamhetsområde. N.

11. Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevandestöd. S.

29. Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. S.

12. Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre. S.

30. Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. A.

13. Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning. Fi.

31. Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. Fi.

14. Vissa ändringar i läkemedelslagen. S.

32. Biologiskt mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016. M.

15. Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. UD.
16. Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. Ju.
17. En ny lag om försäkringsdistribution.
Fi.
18. Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. S.

33. Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar
inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. A.
34. Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. K.
35. Körkortslån. A.
36. En snabbare lagföring. Försöksprojekt
med ett snabbförfarande i brottmål. Ju.
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38. Livstidsstraff för mord. Ju.

58. EU:s dataskyddsreform – anpassningar
av vissa författningar om allmän
ordning och säkerhet. Ju.

39. Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. S.

59. Regelförenklingar inom ekonomisk
familjepolitik. S.

40. Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform. Fi.

60. Genomförande av webbtillgänglighets
direktivet. Fi.

37. Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. Ju.

61. Ett enhetligt regionalt utvecklings
ansvar. Fi.

41. En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. Ju.
42. Följdändringar till ny förvaltningslag. Ju.
43. Konsultation i frågor som rör det
samiska folket. Ku.
44. Elmarknadslag. M.
45. En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
46. Kriminalvårdens datalag. Anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
47. Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. S.
48. Statistik på upphandlingsområdet. Fi.
49. Omedelbart omhändertagande av
barn och unga i vissa internationella
situationer. S.
50. Ett moderniserat medinflytande för
totalförsvarspliktiga. Fö.
51. Sweden’s sixth national report under
the Joint Convention on the safety
of spent fuel management and on
the safety of radioactive waste management. M.
52. Tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material för personer
med läsnedsättning. Ju.
53. Rätten till offentlig försvarare.
Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv. Ju.
54. En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom
Miljö- och energidepartementets
verksamhetsområde. M.
55. En karensdag mindre
i arbetslöshetsförsäkringen. A.
56. Bastjänstgöring för läkare. S.
57. Följdändringar till ändrade
mediegrundlagar. Ju.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet

ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10]

Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. [1]

Utstationering och vägtransporter. [22]

Genomförande av ICT-direktivet. [3]

Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. [30]

Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. [7]

Anpassningar till dataskyddsförordningen
av registerförfattningar inom
Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. [33]
Körkortslån. [35]
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. [55]
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skyddat material för personer
med läsnedsättning. [52]
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En anpassning till dataskyddsförordningen
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Näringsdepartementet
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m.m. [5]
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Socialdepartementet
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föräldrar. [2]
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Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. [9]
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