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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Tiden går fort när man har roligt, brukar jag säga, och
2017 gick i en faslig fart. Nu är det dags att ta fram den
berömda backspegeln och ställa de brännande frågorna:
Har vi gjort det vi ska? Är vi på rätt väg, har vi använt
våra medborgares skattepengar på bästa sätt, går vi hand i
hand med vår vision; att vi tar ansvar. Kan vi vara stolta?
Bryr vi oss? Är medborgare, näringsliv och kommun på
samma våglängd, kommer vi att lyckas? Svaret på de frå
gorna kan vara ja eller nej beroende på vem man frågar.
I er hand (eller i digital form) har ni resultatet av ett
års verksamhet, vad vi gjort, de utmaningar vi har och
hur vi riggar vår kommunala organisation och våra verk
samheter för att möta framtiden och våra medborgare i
deras behov.
Vi fortsatte med den höga växel vi lagt in under
mandatperioden och börjar nu se resultat av det. Skol
bygget är på gång, så även arbetet i Tennisparken,
projekteringen av nya förskoleavdelningar och upprust
ningen av Säfstaholms slott sker enligt plan.
Vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare
fortsätter med satsningar dels på arbetsgivarpolitiken,
dels på arbetsmiljöfrämjande insatser. Fler arbetar hel
tid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar.
Glädjande nog ser vi att sjukfrånvaron minskar sakta
men säkert. Som arbetsgivare har vi stora utmaningar
framöver när det gäller kompetensförsörjningen till våra
verksamheter. Det är en svårighet vi delar med resten
av Sverige och konkurrensen är hård. Därför är just det
strategiska arbetet vi påbörjat av största vikt för att kunna
möta behoven i framtiden.
Befolkningsprognosen visar en stadig uppgång, vilket
innebär ett hårt tryck på våra förvaltningar och verksam
heter för att kunna möta den växande befolkningen med
allt vad det innebär.
När det gäller ekonomin ser vi att våra två största
nämnder fortfarande har svårigheter att hålla sina ramar.
Vi har en grannlaga utmaning med det framtida budget
arbetet. Vi har tagit höjd för de kostnader vi kommer att
få i och med de stora investeringar vi gör. Så nu gasar
vi och bromsar samtidigt.
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Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Vi kommer
inte att göra alla nöjda – det är ett mål vi aldrig kommer
att nå. Total nöjdhet är en utopi, men med en skopa mod,
lite kaxighet och smarta lösningar kommer vi långt med
de utmaningar vi har. Vi arbetar dagligen för att bli lite
vassare, lite bättre, lite effektivare och mer attraktiva som
kommun, som arbetsgivare och för våra medborgare. Det
arbetet kommer vi aldrig att vara nöjda med, utan alltid
se nya vägar och möjligheter att rusta Vingåkersbygden
för framtiden.
Med stolthet och framtidstro lämnar jag över bokslut
2017 till er att läsa, begrunda och glädjas åt. Med denna
”nådiga lunta” lämnar vi 2017, tar steget in i framtiden
och tar nya tag 2018 med alla utmaningar året kan bjuda
på. Som sista ord vill jag skicka ett stort och varmt tack
till alla medarbetare som är grunden för det goda arbete
som gjorts det gångna året. Utan er stannar kommunen
och jag hoppas att alla känner glädje inför ett nytt år
med nya utmaningar och nya möjligheter att ta itu med.

Anneli Bengtsson
kommunstyrelsens ordförande (S)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i
MakroNytt 1/2018 och i Cirkulär 18:5 att svensk eko
nomi är inne i en högkonjunktur som förväntas bestå
2019 ut. Sysselsättningsutvecklingen ser fortsatt stark
ut. I takt med att högkonjunkturen når sin topp börjar
resursutnyttjandet i svensk ekonomi att försvagas. Anta
let arbetade timmar förväntas inte öka alls nästa år, vilket
medför en snabb uppbromsning av skatteunderlags
tillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar
att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de
kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som
befolkningstillväxten för med sig. Under 2019 förväntas
tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt
bostadsbyggandet som inte kan växa i samma takt som
tidigare. Även hushållens och kommunsektorns kon
sumtion ökar långsammare. Trots ett alltmer ansträngt
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen vara däm
pad. Arbetsmarknaden har utvecklats starkt och mellan
2009 och 2017 ökade antalet personer i arbetskraften
med 473 000. Samtidigt ökade antalet sysselsatta och
arbetslösheten har minskat från 8,3 till 6,7 procent av
arbetskraften. SKL räknar med att arbetslösheten sjunker
till 6,3 procent nästa år. Riksbanken antas dröja med att
höja styrräntan till i oktober 2018. Enligt SKL dämpas
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den starka skatteunderlagstillväxt som kommunerna vant
sig vid under konjunkturuppgången 2010–2016 betydligt.
Den senaste skatteunderlagsprognosen från februari 2018
innebär en nedreviderad ökningstakt alla år utom 2019.
För Vingåkers kommun har de senaste årens ekono
miska utveckling varit positiv. Resultatet 2017 var dock
negativt och uppgick till –2,0 mkr. I resultatet ingår kost
nader på 8,5 mkr som tas ur tidigare öronmärkta medel i
det egna kapitalet. Justerat resultat uppgick till +6,5 mkr.
Det budgeterade resultatet var 14,9 mkr.
De kommande åren innebär stora investeringsbehov
och ökat tryck på de kommunala verksamheterna på
grund av att befolkningen växer. Kommunplanen med
budget för 2018 och flerårsplan för 2019–2020 antogs av
kommunfullmäktige i november. De budgeterade resulta
ten är 8,0 mkr för 2018, 1,6 mkr för 2019 och –3,4 mkr
för 2020. Kommunen får enligt balanskravet inte redovisa
ett negativt resultat, varför det krävs omprioriteringar
för år 2020 i samband med beslut om kommunplan
med budget. År 2018 får kommunen cirka 18 mkr i den
välfärdssatsning som regeringen beslutat. Summan är
inräknad i resultaten ovan. Under 2018 revideras och
eventuellt justeras kommunens resursfördelningsmodell.
Kommunfullmäktige i maj förväntas ta ställning i frågan.

Befolkning
Från 2012 har befolkningen i Vingåker ökat stadigt.
Ökningen på fem år är 405 personer och 2017 ökade
befolkningen med 81 personer till 9 180 invånare. Dia
grammet nedan visar hur befolkningsutvecklingen sett
ut i kommunen sedan år 2000.
Befolkningsutveckling 2000–2017
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Den senaste befolkningsprognosen från Statisticon i april
2017 indikerade att kommunens befolkning fortsätter
att öka och beräknas uppgå till 9 890 personer år 2031.
Det är i åldersgruppen 80 år och äldre som ökningen är
störst, men även åldersgruppen 65–79 år förväntas bli
större. Däremot väntas antalet personer i yrkesverksam
ålder, det vill säga 19–64 år, bli färre, vilket medför att
kommunens försörjningskvot försämras. Färre personer
ska försörja fler.
Befolkningsutveckling 2016–2031
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Viktiga händelser
Nedan följer ett urval av händelser och åtgärder som var
av betydelse för Vingåkers kommun 2017.

•• Renoveringen av Säfstaholms slott inleddes.

•• Vingåkers kommun blev en av endast 20 som var i
final i utmärkelsen Årets Gröna Kommun 2017, arran
gerad för första gången av LRF.

tidsplan. Parken beräknas vara invigningsklar den sista
maj 2018.

•• Kommunen fick utmärkelsen Bästa Tillväxt i Sörm
land 2017 av kreditupplysningsföretaget Syna. Ännu
mer glädjande var att Vingåker var en av endast fyra
kommuner i Sverige som vann priset för femte gången,
en notering som ingen tidigare uppnått.
•• I Svenskt Näringslivs rankning klättrade kommunen

sex placeringar till plats 189. För Vingåkers del ökade
rankningen främst när det gällde tillgången på arbetskraft
med relevant kompetens (107 placeringar upp) och all
mänhetens attityder till företagande (96 placeringar upp).
Även rankningen för skolans, respektive medias,
attityder gentemot företagandet i kommunen
ökade mycket, liksom rankningen för
tele- och it-nät.

•• Arbetet med Tennisparken påbörjades och går enligt
•• Slottsskolan 7–9 startade kommunens första skol
restaurang med tillagningskök – en succé.

•• Ett frukostprojekt genomförs av kostenheten till

sammans med barn- och utbildningsförvaltningen, där
200 skolbarn har valt att starta dagen med frukost i
skolrestaurangen.

•• I länet pågår ett provår med trygg och effektiv hem
tagning inom tre dagar efter sjukhusvistelse.

•• Året var det första försöksåret med 35-timmarsvecka
för barnhandläggarna vid individ- och familjeomsorgen.

•• Slottsparkens arrangemang besöktes av 7 500 personer.
•• I årets Sommarskoj deltog 2 500 barn och ungdomar.
•• Ekonomienheten förberedde införandet av det nya

ekonomisystemet Visma Enterprise, som togs i bruk
den 1 januari 2018.

Viktiga händelser
•• En översyn och revidering av resursfördelnings •• Under vårterminens slut byggdes paviljonger mitt
modellen gjordes.

•• En medarbetarenkät genomfördes, där Vingåker
hamnade på andra plats.

•• Ett 20-tal personer har anställts i satsningen på
extratjänster.

•• Åtgärder och rutiner för att minska sjukfrånvaron
infördes.

•• Kommunens nya webbplats lanserades i april.

emot Slottsskolan F–6, där eleverna i årskurs 7–9 började
höstterminen. Under sommaren tömdes Slottsskolan 7–9
på möbler och inredning med hjälp av feriearbetare.

•• Sävstaskolan fick A-huset totalrenoverat under
sommaren.

•• Kulturskolan och förskolan genomförde musikprojekt
tillsammans med Dan Bornemark.

•• Bidrag för att minska segregation gjorde det möjligt
att köpa böcker till skolbiblioteken för 1 miljon kronor.

•• Det rådde ökat fokus och större tryck på it- och infor
mationssäkerhetsrelaterade frågor.

•• Fem åtgärder för ett förbättrat företagsklimat genom

fördes. En väg in för företagare startade och var kanske
den mest synliga åtgärden.

•• Område upplevelser genomförde 15 egna evenemang,

var delaktigt i ytterligare 10 och bidrog med evene
mangsstöd till 16 mindre och 4 större arrangemang
under året.

•• Studiecirklar om bygget av seniorboende i Högsjö,
Läppe, Österåker och Marmorbyn kom igång.
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Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en reviderad
styrmodell som gör målstyrningsprocessen tydligare
och där det framgår vilka roller och ansvarsområden de
olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen sammanfattas
i nedanstående bild. Den högra sidan beskriver styr
dokumenten och de dokument som återkopplar och följer
upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med
kommunplanen med budget och flerårsplan samt för
arbetet med återrapportering och uppföljning.
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God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen
och har både ett finansiellt perspektiv och ett verksam
hetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit rikt
linjer för god ekonomisk hushållning. Det finansiella
perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers
kommun innebär att kommunen säkerställer att den i ett
kort och ett medellångt perspektiv inte behöver vidta
några drastiska åtgärder för att möta finansiella problem.
Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda
ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommu
nen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda
händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det
innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt
ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är
att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma
det krävs att kommunen bland annat har en utvecklad
planering med framförhållning och handlingsberedskap,
tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillför
litlig redovisning som ger information om avvikelser
från målen.

Vision Vingåkers kommun 2020
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett
önskvärt framtida tillstånd förkommunen.

Tillsammans tar vi, medborgare,
näringsliv och kommun, ansvar för
vår hälsa och vår gemensamma
livsmiljö.

Vi är stolta över att varje plats i kom
munen bidrar med sin egen karaktär
och historia. Vi uppmuntrar ny
tänkande och berömmer framgång.
Vi vågar bry oss.

Medborgare, näringsliv och kommun
är på samma våglängd

Därför lyckas vi.

Vision
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Värdegrund

Våga

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

Ansvar

Respekt

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

Strategisk inriktning
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Kommunens mål
Uppföljningen av fullmäktiges mål lämnar en del att
önska. Målen har funnits med under hela mandatperioden.
Det har dessvärre visat sig allt eftersom uppföljningarna
har gjorts, att mål och indikatorer i flera fall är så ut
formade att de är svåra att följa upp på ett meningsfullt
sätt. Skälen varierar: Relevant statistik publiceras för sent.
Den använda indikatorn är förändrad och ger missvisande
resultat. Överenskommelsen med Viadidakt var otydlig
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och så vidare. Så här nära slutet på mandatperioden är det
knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och indikatorer.
Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveck
ling granskas och bedömas. Det görs i respektive nämnd,
beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika målen.
Därutöver gav uppföljningen av målen viktiga underlag
inför kommande mandatperiods mål och indikatorer och
därmed för den fortsatta utvecklingen av Vingåker.

Kommunens mål

15
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livet ska öka.
jämförbart med tidigare års.

ändrats och resultatet är inte

Bedömningsgrunden har

2017-09-22

Följs upp genom Viadidakt.

Antalet barn i förenings

2018-03-01

heten ska minska.

Kommentar

Den öppna arbetslös

Resultatmål
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2017
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Utfall
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——
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——
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——
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2018-03-01

resultat framöver.

sen förväntas ge positiva

lösheten. Överenskommel-

att minska ungdomsarbets

om att främja samverkan för

med Arbetsförmedlingen

en lokal överenskommelse

kommuner har sedan 2016

Vingåkers och Katrineholms

genomsnitt om 4,9 procent.

ska jämföras med ett riks-

ber 2016 till 6,2 procent, vilket

något och uppgick i decem-

lösheten i Vingåker ökade

Den öppna ungdomsarbets

2017-02-07

Kommentar

Bedömningsgrunden har
ändrats och resultatet är inte

ska öka.

jämförbart med tidigare års.

2018-03-06
ungdomsorganisationer

jämförbart med tidigare års.

ändrats och resultatet är inte

Bedömningsgrunden har

2018-03-06

Antal medlemmar i

åldern 5–20 år.

föreningslivet ska öka för

Antalet aktiviteter i

för utrikesfödda ska minska. Följs upp genom Viadidakt.

Den öppna arbetslösheten

ska minska.

Ungdomsarbetslösheten

Indikatorer

1 575

3 600

2017

Målnivå
2017

Utfall
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attraktiva livsmiljöer.

finnas hållbara och

4. I Vingåker ska det

Övergripande mål



ska öka.


var 29 procent. För att kommunen ska komma längre

munens totala inköp av

livsmedel.
let uppfylldes inte riktigt.

behövs nog mer pengar. Må-

Andelen ekologiska råvaror

2018-03-06

med information till hushållen.

kommunen arbetar vidare

är inte målet uppnått, och

påsen ökar hela tiden. Ännu

andelen som hamnar i gröna

blir bättre och bättre och

analysen visade att resultaten

funnits. Den senaste plock

I 1,5 år har den gröna påsen

2018-03-06

nås inte målet på 75 procent.

de inte som miljöbilar. Därför

dieselbilarna är mindre räknas

da Octavia. Trots att de nya

nuvarande, relativt stora Sko-

sonbilarna blir mindre än de

arbetsfordon – leasas. Per-

Elbilar – både personbilar och

singfordon genomfördes.

En ny upphandling av lea-

2018-03-06

Kommentar

råvaror ska öka av kom-

ÔÔAndelen ekologiska



ningen av hushållsavfall

ÒÒHanteringen och återvin-

kända ska öka.

fordon som är miljögod-

ÎÎAndelen av kommunens

Resultatmål

30 %

70 %

29 %

55 %

50 %

2017

2017
75 %

Utfall

Målnivå

Indikatorer

Kommentar
2017

Målnivå
2017
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det börjar bli svårt att komma

ska öka av kommunens





indikatorer måste tas fram.

sökare ska öka året runt.

ÎÎAntalet utländska be

Vingåkers kommun. Nya

rer måste utvecklas.

indikatorer måste tas fram.

Vingåkers kommun. Nya

tillförlitliga data finns för

genomfördes 2017. Inga

ning av aktuella indikatorer

Ingen uppföljning eller mät-

2018-03-01

tillförlitliga data finns för

genomfördes 2017. Inga

ning av aktuella indikatorer

Ingen uppföljning eller mät-

2018-03-01

åkers kommun. Nya indikato-

runt.

Mälardalen, ska öka året

främst från Stockholm och

ÔÔAntalet svenska besökare,

tioner.

283 028

Kommentar

tillförlitliga data finns för Ving-

ning av aktuella indikatorer

Ingen uppföljning eller mät-

2018-03-01

60 %

Indikatorer

säkra kommunika-

dubblas på 10 år.

Besöksnäringen ska för-

ning nås 2020.

cent har möjlighet till anslut-

ken är att målet att 100 pro-

ska öka.

80 %

6%

2017

2017
6%

Utfall

Målnivå

genomfördes 2017. Inga

——
——


Utbyggnaden går bra och tan-

2018-03-06

gång till bredband (fiber)

ÔÔKommuninvånarnas till-

till kommunen.

producenter som kan leverera

totala inköp av livsmedel. längre. Det behövs fler när-

Målet för 2017 nåddes, men

2017-09-21

Kommentar

producerade livsmedel

ÎÎAndelen inköp av när

Resultatmål

samt effektiva och

renskraftigt näringsliv

hållbart och konkur-

5.Vingåker ska ha ett

Övergripande mål

26 385

256 458

2017

Målnivå

0

0

2017

Utfall

Kommunens mål
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2018-03-01

procent.

Rikets medelvärde var 5,2

till rådgivning på plats 2018.

tagarcentrum återgår dock

på plats i Vingåker. Nyföre-

färre tillfällen med rådgivning

trum och Coompanion hade

för Vingåker. Nyföretagarcen-

Det stämmer säkerligen även

sonal inom nästan alla yrken.

efterfrågan på kompetent per-

Generellt i Sverige rådde stor

2018-03-01

Kommentar

livs rankning ska öka.

tet i enkäten 2018.

annat arbete påverkar resulta-

Resultatet av åtgärderna och

derna initierades hösten 2017.

företagsklimat och de 5 åtgär-

med åtgärder för förbättrat

Näringslivsrådet arbetade

resultatet delges under våren.

besvaras vid årsskiftet och

näringslivets betyg. Enkäten

högre – 4,05 procent – än

(mäts vartannat år) avsevärt

Åter var betyget från politiker

blev resultatet 89 procent.

sen ökade med 0,1 procent,

cent. Eftersom måluppfyllel-

2016, det vill säga 3,2 pro-

index i Sveriges Närings- Betyget blev detsamma som

ÎÎVingåkers kommuns

1000 invånare ska öka.

ÔÔNystartade företag per

Resultatmål

3,6 %

3,2 %

3,9 %

2017

2017
3,05 %
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Målnivå

Indikatorer

Kommentar
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2017
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och ledare.

stolta medarbetare

goda, effektiva och

arbetsgivare med

ska vara en attraktiv

6. Vingåkers kommun

Övergripande mål

beställa Insikt, vilket bekräftats av samhällsbyggnads-

som myndighet ska

underlättas.

ska.
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ska minska.

utförs av timavlönade
med 10.

av timavlönade minskade

Antalet årsarbeten som utförs

2018-03-01

procentenheter från 2016.

av heltid, en ökning med 1,04

kommunen var 93,37 procent

liga sysselsättningsgraden i

ningsgrad. Den genomsnitt-

möjlighet att önska sysselsätt-

socialförvaltningen har fått

öka.

ÒÒAntalet årsarbeten som

zz
Samtliga medarbetare i

2018-03-01

ningsnämndens område.

ning fanns i barn- och utbild-

till 8,2 procent. Störst minsk-

Sjukfrånvaron sjönk från 8,7

2018-03-01

målnivån.

således en indexenhet över

Index 2017 hamnade på 84,

2018-03-01

sysselsättningsgrad ska

ÒÒMöjlighet till önskad



raktiv arbetsgivare.

öka betyget som en att-

det har ännu inte skett.

vid flera tillfällen 2017, men

chefen till näringslivsansvarig

Intentionen är fortfarande att

företag och kommunen

ÒÒSjukfrånvaron ska min
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ÒÒVingåkers kommun ska
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8 547 tkr som i samband med

att finansiera de genomförda

egna medel.
likviditet är god.

investeringarna. Kommunens

Ingen nyupplåning gjordes för

procent finansieras med

2017-09-08

tiges mål uppfylldes.

statsbidrag. Kommunfullmäk-

skatteintäkter och generella

motsvarar 1,19 procent av

uppgick till 6 558 tkr, vilket

tal). Det justerade resultatet

öronmärkta medel (eget kapi-

bokslutet ska finansieras med

innehåller kostnader på

bidrag.

till –1 989 tkr. Resultatet

Kommunens resultat uppgick

2018-02-26

heter sämre än medianvärdet.

ledes låg Vingåker 24 indexen-

för kommuner låg på 115, så-

6 indexenheter. Medianvärdet

en ökning från tidigare år med

ett index för kommunen på 91,

Resultatet av JÄMIX visade

2018-03-01

fler mycket långa turer.

att minska något till priset av

De delade turerna fortsätter

2018-03-01

Kommentar

ter och generella stats-

1 procent av skatteintäk-

ÎÎInvesteringar ska till 100
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årligen uppgå till minst

ska öka.

munens medarbetare

ÔÔKommunens resultat ska



ÒÒMångfalden bland kom-

minska.

ÒÒAntalet delade turer ska

Resultatmål
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100 %

100 %

1 % –0,36 %

95

26,9

2017

2017
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Utfall

Målnivå

Indikatorer

Kommentar
2017

Målnivå
2017

Utfall

Ekonomi
Ekonomisk analys
Årets resultat

Årets resultat var –2,0 mkr, inklusive kostnader på
8,5 mkr som i samband med bokslutet ska finansieras ur
tidigare öronmärkta medel. Justerat för kostnaderna var
kommunens resultat positivt och uppgick till 6,5 mkr.
Det budgeterade resultatet var 14,9 mkr. Den totala
budgetavvikelsen för kommunstyrelsen, nämnderna och
den finansiella verksamheten uppgick till –16,9 mkr,
inklusive kostnaderna på 8,5 mkr som nämns ovan.
mkr

2017

Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, totalt
Årets resultat

2016

14,9

5,1

–16,9

22,8

–2,0

27,9

Ianspråktagna öronmärkningar

8,5

0,0

Justerat resultat

6,5

27,9

Diagrammet nedan visar att resultatet i de senaste årens
resultaträkningar var positivt med undantag för 2017.
Som redovisas ovan, och i kommande avsnitt, innehåller
resultatet kostnader på 8,5 mkr för tillfälliga insatser i
olika former av projekt. Kommunfullmäktige har sedan
tidigare beslutat att nyttja de senaste årens positiva
resultat genom olika öronmärkningar av medel i samband
med beslut om tidigare års bokslut.
Resultatutveckling
(mkr)
30
25
20
15
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5
– 2,0

0
–5
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2016

Vingåkers kommun har de senaste åren haft en
positiv ekonomisk utveckling. Kommunen har
redovisat goda ekonomiska resultat, som bidragit till att kommunens eget kapital förstärkts.
Årets resultat var dock negativt och uppgick till
–2,0 mkr, inklusive kostnader på 8,5 mkr som i
samband med bokslutet ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Kommunens justerade
resultat uppgick till +6,5 mkr. I kommande avsnitt
kan du läsa mer om kommunens ekonomi.

2017

Öronmärkta medel
Kommunstyrelsen beslutade att ta i anspråk delar av de
medel som kommunfullmäktige tidigare öronmärkt för
specifika ändamål. Nedan specificeras kostnaderna på
totalt 8 547 tkr som belastade årets resultat och som i
samband med att årsredovisningen fastställs ska finans
ieras ur det egna kapitalet och de öronmärkningar som
tidigare beslutats.

Öronmärkningar, tkr

Kostnad 2017

Beslutat belopp

Återstår

Social investering, social frukost i grundskolan

285

285

0

Social investering, psykologtjänst BoU/soc

231

1 125

894

Verksamhetsutveckling, utbildning i offentlig rätt

200

200

0

Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning

2 000

2 000

0

Verksamhetsutveckling, tillfällig ekonomresurs

450

450

0

Verksamhetsutveckling, utredning sportcentra

100

100

0

Verksamhetsutveckling, utredning kulturcentra

100

100

0

Projekt, upprustning av utemiljö Gränden, VKFAB

1 016

1 016

0

Projekt, Slottsskoleprojektet

2 167

12 300

10 134

Projekt, Slottsskoleprojektet, kommunikation

2 000

2 000

0

Summa kostnader öronmärkningar

8 547

19 576

11 028

Samtliga ovan beviljade medel tilldelades verksam
heterna som intäkter. Kostnaderna redovisades i den
finansiella verksamheten och belastade således kom
munens resultat. I några av fallen hann inte samtliga
medel utnyttjas av verksamheten 2017. De kvarstående
medlen överfördes då till 2018 års resultat. Det gäller
utbildning i offentlig rätt, kompetensutveckling, utred
ning av sport- och kulturcentra samt kommunikations
insatser i samband med Slottsskoleprojektet.

Balanskravet
Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte
får besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt, måste det
kompenseras med överskott inom tre år. Varje år ska en
balanskravsutredning redovisas i årsredovisningen. Kom
munen redovisade ett negativt resultat på 2,0 mkr, men
efter justering av de kostnader på 8,5 mkr som ska finan
sieras ur tidigare öronmärkta medel i det egna kapitalet,
uppgick det justerade balanskravsresultatet till +6,5 mkr.
Några realisationsvinster eller -förluster fanns inte 2017.
Reservering till resultatutjämningsreserven var inte aktuell.
Det medförde att det inte fanns något negativt resultat som
skulle återställas. Kommunen har uppfyllt balanskravet
och redovisat positiva resultat sedan balanskravsreglerna
infördes år 2000, med undantag för åren 2004 och 2008.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital, det vill säga
inte har finansierats med lån. Soliditeten uttrycker
kommunens finansiella styrka på lång sikt. Faktorer
som påverkar soliditeten är resultatutveckling och till
gångarnas förändring. Kommunens soliditet uppgick
vid årets slut till 49 procent, en försämring jämfört med
2016, då den uppgick till 56 procent. Soliditetsmåttet då
påverkades av att de 27,8 mkr som kommunen erhöll i
statlig engångsersättning för flyktingsituationen hösten
2015 intäktsfördes 2016. Enligt nu gällande redovis
ningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive
den del av pensionsavsättningen som redovisas under
ansvarsförbindelser. Räknas även ansvarsförbindelsen
in blir kommunens soliditet negativ, –7 procent. Det var
dock en förbättring jämfört med 2016, då den uppgick
till –9 procent. I takt med att fler personer går i pension
sjunker ansvarsförbindelsen. Soliditeten för koncernen
uppgick vid utgången av 2017 till 24 procent, vilket
var en marginell försämring jämfört med 2016 (25 pro
cent). Om förslaget till förändrad redovisningslag för
kommuner fastställs, ska ansvarsförbindelsen framöver
istället redovisas som en skuld i balansräkningen. Det
påverkar soliditetsmåttet negativt.
Soliditet
(procent)

Balanskravsutredning
tkr
Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster

2017

2016

–1 989

27 867

0

0

–1 989

27 867

0

0

–1 989

27 867

Årets resultat efter balanskravs-
utredning för avsättning till RUR
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat efter
avsättning till RUR
Återgår ianspråktagna öronmärkningar

8 547

2 438

Justerat resultat

6 558

30 305

60
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Soliditet exkl. ansvarsförbindelse pensioner
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Soliditet koncernen
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20
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Likviditet

Skuldsättningsgrad

Kommunens likviditet är god. Likviditeten visar betal
ningsförmågan på kort sikt. Kommunen behöver likvida
medel för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetal
ningar samt för att ge viss säkerhet vid oväntade händelser.
Vid årets slut uppgick de likvida medlen till cirka 140 mkr.
De senaste årens positiva resultat, hittills låga invest
eringsnivåer och de tillfälliga statliga ersättningarna för
flyktingsituationen 2015 bidrog till den goda likviditeten.

(procent)
80
70

72

Skuldsättningsgrad, koncernen

60
50

43

40
30

Skuldsättningsgrad, kommunen

20
10

Låneskuld
Vingåkers kommun har ingen låneskuld. Däremot finns
fullmäktigebeslut på investeringar som kan komma
att finansieras genom lån. De kommunala bolagens
låneskuld tryggas genom kommunal borgen. Borgens
ramarna har ökat de senaste åren i takt med ökade invest
eringsbehov i de kommunala bolagen. Se mer om borgen
längre fram. Kommunkoncernen har en kontokredit på
30 mkr. Saldot var positivt hela året, vilket innebär att
krediten inte nyttjades.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med främmande
kapital kallas för skuldsättningsgrad, det vill säga skul
dernas storlek i förhållande till de totala tillgångarna.
Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen är.
Ju lägre skuldsättningsgrad, desto mindre räntekänslig
är kommunen. Vid årets slut uppgick skuldsättnings
graden till 43 procent (36 procent år 2016). Den tillfälliga
förbättringen 2016 hänger samman med den statliga
engångsersättningen för flyktingsituationen som nämn
des ovan, se avsnittet om soliditet. Även om kommunen
inte har några lån finns det andra skulder, till exempel
leverantörsskulder. Koncernens skuldsättningsgrad
uppgick till 72 procent, vilket är oförändrat från 2015.

0

2013

2014

2015

2016

2017

Nettokostnadernas andel av skatte
intäkter och generella statsbidrag
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att
det finns balans mellan kostnader och intäkter. Ett tydligt
nyckeltal är hur stor andel de löpande verksamhets
kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella
statsbidrag, den så kallade nettokostnadsandelen. Om
den överstiger 100 procent, behöver kommunen låna
pengar eller ta av det egna kapitalet för att klara den
löpande verksamheten. Det är en långsiktigt ohållbar
ekonomisk situation, där det inte finns något utrymme
för investeringar, framtida åtaganden eller oförutsedda
händelser. Nettokostnadsandelen 2017 uppgick till 100,5
procent, vilket hänger samman med det negativa resul
tatet. Om kostnaderna på 8,5 mkr, som ska finansieras
ur öronmärkta medel, räknas bort uppgår nettokostnads
andelen till 99,0 procent. Jämfört med 2016 (95,1
procent) var det en försämring. Det tillfälliga statliga
stödet för flyktingsituationen bidrog till det positiva
talet 2016. I tabellen framgår nettokostnadsandelen de
senaste fem åren.

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag
procent

2017

2016

2015

2014

2013

Verksamhetens nettokostnader, tkr

554 902

513 085

473 485

456 039

444 352

Skatter och generella statsbidrag, tkr

551 991

539 710

485 582

468 220

447 376

100,5

95,1

97,5

97,4

99,3

Nettokostnadsandel, procent
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Borgen
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala borgensförbin
delser till 450,7 mkr (451,7 mkr). Det avsåg utnyttjad
borgen den 31 december 2017. Merparten av de beviljade
borgensförbindelserna avsåg de kommunala bolagen. I
samband med kommunfullmäktiges beslut om kommun

plan med budget för 2019 beslutades om de kommunala
bolagens borgensramar för år 2018. Vingåkers Kommun
fastigheter AB:s ram utökades med anledning av bygget
av Slottsskolan, en ny förskola och investeringarna vid
Säfstaholms slott. Även borgensramen till Vingåker
Vatten och Avfall AB utökades något inför 2018.

Borgensförbindelser
tkr

2017

2016

Förändring

AB Vingåkershem

110 006

111 514

–1 509

Vingåkers Kommunfastigheter AB

233 635

237 778

–4 143

99 700

97 375

2 325

Vingåker Vatten och Avfall AB
Vingåkers Tennisklubb

1 706

742

965

Vingåkers Ryttarförening

2 674

1 093

1 581

Båsenberga Slalomklubb

2 446

2 611

–165

315

330

–15

Vingåkers Folkpark

24

36

–13

Vingåkers Volleybollklubb

43

73

–30

AB Balken

33

40

–7

104

132

–28

450 685

451 724

–1 039

Vingåkers Orienteringsklubb

Förlustansvar egnahem
Summa

Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar upp
gick vid slutet av 2017 till 7,2 mkr. Ökningen jämfört
med föregående år (4,9 mkr) berodde på att Vingåkers
Ryttarförening och Vingåkers Tennisklubb beviljades
utökad kommunal borgen till de olika satsningar och
investeringar de behövde göra vid sina anläggningar.
Kommunen har också borgensåtaganden gentemot
småhusägare med hus som finansierats med statliga lån.
Det kommunala förlustansvaret för egnahem är begrän
sat till 40 procent av låne- respektive garantibeloppen.
Denna borgen uppgick till 137 tkr.
Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening
innebär att kommunen tecknat en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för samtliga åtaganden som
Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå. Vid årets slut uppgick Vingåkers kommuns andel
av de totala förpliktelserna till 482,9 mkr (se not 22 till
balansräkningen).
Ett borgensåtagande innebär alltid en viss risk, men
ingen större risk kan urskiljas. Kommunens finanspolicy
ställer krav på kreditprövning innan någon förnyad eller
utökad kommunal borgen lämnas till en förening. En
förenings begäran om kommunal borgen ska alltid inne
hålla föreningens senaste årsbokslut och en budget för
kommande år, inklusive en budget för de åtgärder man
behöver låna till och söker kommunal borgen för. Vidare
har kommunen som krav att de lån som föreningen upptar
ska ha en årlig amorteringsplan. En ekonomisk bedömning
av föreningen sker innan fullmäktige beslutar i ärendet.

Liksom övriga kommuner i länet och Landstinget
Sörmland är Vingåkers kommun medlem i kommunal
förbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Länets
kommuner och Landstinget Sörmland har medgett
myndigheten att ingå borgen för inköp av tågfordon.
I november 2015 ingick Kollektivtrafikmyndigheten
borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Transitios
låneförpliktelser till ett högsta belopp om 1,9 mdr jämte
ränta. Vingåkers kommuns andel av borgensåtagandet
uppgick vid slutet av 2017 till 30,1 mkr. Andelen grundar
sig på befolkningstal och är en riktlinje om hur borgens
åtagandet kan värderas.
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Kommungemensamma poster

Skatter och generella statsbidrag

I den finansiella verksamheten redovisas sådant som är
kommungemensamma intäkter och kostnader. Det gäl
ler bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader
för försäkringar.

Merparten av kommunens intäkter kommer från skatte
intäkter och generella statsbidrag. Kommunalskatten beta
lar kommuninvånarna på sina taxerade inkomster. Intäkter
från generella statsbidrag hör samman med befolkningen;
kommunen får en viss summa per invånare i det statliga
inkomst- och kostnadsutjämningssystemet. År 2017 fick
kommunen statsbidrag enligt folkmängden i kommunen
den 1 november 2016, som var 9 072 personer enligt SCB.
Det var 47 personer fler än budgeten 2017 var beräknad på.

Kommunalskatt och generella statsbidrag 2017
tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

380 853

376 230

4 623

15 830

15 905

–75

124 967

122 352

2 615

10 061

10 307

–246

Strukturbidrag

0

0

0

Regleringsbidrag

0

80

–80

Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2016

473

0

473

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2017

–1 851

0

–1 851

Statsbidrag, tillfälligt stöd, välfärdspengar

18 560

18 023

537

780

0

780

Statsbidrag, ökat bostadsbyggande
Statsbidrag, EKB asyl 18 år

654

0

654

550 327

542 897

7 430

Regleringsavgift

89

0

–89

LSS-utjämning*

–1 752

–1 688

64

Summa kostnader

–1 663

–1 688

–25

551 990

544 585

7 405

Summa intäkter
Kostnader

Totalt
*LSS-utjämningen, intäkt för 2016 och 2017

Tabellen visar att kommunen erhöll knappt 552 mkr i
skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med
budgeten var det cirka 7,5 mkr mer. Det var främst de
preliminära medlen från kommunalskatteintäkterna och
intäkterna från inkomstutjämningen som blivit högre.
Den preliminära slutavräkningen för kommunalskatten
2017 medförde en kostnad på knappt 1,9 mkr. Kom
munen fick knappt 18,6 mkr i tillfälligt statligt stöd 2017,
de så kallade välfärdspengarna som regeringen införde
med anledning av 2015 års flyktingsituation. Vidare
fick kommunen 780 tkr i statsbidrag för ökat bostads
byggande och knappt 700 tkr för ensamkommande asyl
sökande 18-åringar som går i gymnasieskola. Avseende
LSS-utjämningen har kommunen de senaste två åren fått
bidrag istället för som tidigare betalat en avgift. Bidra
get från LSS-utjämningen uppgick till knappt 1,8 mkr.
Övriga poster följde budget i stort.
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Pensioner
Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd
kollektivavtalad pension) gäller för arbetstagare födda
1986 eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare
berörs även fortsättningsvis av det gamla pensions
avtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension). Beräkningar
och prognoser som gäller de totala förpliktelserna för
pensioner kommer från Skandia, som är kommunens
pensionsadministratör.
Följande tabell visar de samlade pensionsförpliktel
serna, totalt 219,8 mkr (220,7 mkr). Överenskommelser
om särskild avtalspension (ÖK-SAP) på 1,3 mkr inklu
sive särskild löneskatt finns med två tidigare förtroende
valda. Kommunen har inga finansiella placeringar för
pensioner. Jämfört med 2016 ökade avsättningen till
pensioner och liknande förpliktelser. Ökningen berodde
på att kommunen från och med 2017 har med de för
troendevaldas pensionsskuld i beräkningarna, vilket
tidigare inte var fallet. Större delen av pensionsåtagandet

gäller ansvarsförbindelsen, som är en verklig skuld, men
som redovisas utanför balansräkningen i enlighet med
blandmodellen och avser pensionsförpliktelser intjänade
före 1998. Sedan 2002 finns en försäkringslösning med
försäkring gällande förmånsbestämd ålderspension och
livränta enligt KAP-KL, kompletterande ålderspension
enligt PFA samt efterlevandepension till vuxen och barn
(riskpremie). Totalt har 25,6 mkr betalats i försäkrings
premier sedan 2002. Vid årsskiftet uppgick ansvars
förbindelsen till 208,9 mkr, vilket var en minskning med
drygt 4 mkr. Det berodde på att de som gick i pension
2017 får utbetalningar av intjänad pension, som redovisats
i ansvarsförbindelsen. Det gör att den totala volymen på
ansvarsåtagandet sjunker.
Pensionsmedelsförvaltning,
inklusive särskild löneskatt
tkr

2017

2016

10 935

7 475

208 869

213 230

Avsättning till pensioner
och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar

0

0

Totala förpliktelser

219 804

220 705

Återlåning i verksamheten

219 804

220 705

De resultatpåverkande posterna för pensionskostnader
uppgick till 32,3 mkr, se följande tabell. Det var cirka
6 mkr högre än 2016. Den främsta anledningen var att
uppbokningen av de förtroendevaldas pensionsskuld
medförde en kostnad.
Pensionskostnader
tkr

2017

2016

Årets utbetalda pensioner

8 535

10 499

156

38

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld

1 961

1 822

11 531

9 700

Särskild löneskatt

6 539

5 131

Förändring avsättning pensioner

3 597

–736

32 319

26 454

Avgiftsbestämd ålderspension

Summa pensionskostnad, tkr

Kostnaden för utbetalda pensioner uppgick till 8,5 mkr.
Se diagrammet nedan. Motsvarande summa 2016 var
10,5 mkr. Årets utbetalda pensioner var lägre än före
gående år, vilket berodde på att kostnaden på knappt
900 tkr för utbetalning av pensionskostnaderna för januari
2017 felaktigt redovisades på 2016. Därför var kost
naderna 900 tkr för höga 2016 och 900 tkr för låga 2017.

Pensionsutbetalningar
(mkr)
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10

8,5

8
6
4
2
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Ekonomiska framtidsutsikter
För Vingåkers kommun ser situationen ut som i de flesta
andra kommuner. Kommunens befolkningsprognos
indikerar ett ökat antal barn de närmaste åren, men
framförallt fler äldre. Samtidigt förväntas antalet per
soner i yrkesverksam ålder bli färre, vilket medför att
färre personer ska försörja fler. Det senaste året ökade
befolkningen i kommunen med 81 personer. Det är extra
viktigt att kommunen arbetar aktivt med befolknings
prognoser framöver. SKL:s rekommendation till kom
munerna är att i samband med budget för kommande år
se till att det skapas buffertar för oförutsedda kostnader.
Vingåkers kommun har sedan tidigare ett finansiellt mål
som innebär att 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag öronmärks till en demografisk reserv, som
kan nyttjas för kostnader som beror på förändringar i
demografin eller till försämrade intäkter i skatteunder
lagsprognoserna. Även PwC bedömer i den långsiktiga
finansiella analysen för kommunen att kommande
befolkningsförändringar medför ett kostnadstryck på
verksamheten som eventuellt kräver effektiviseringar
på 0,91 procent.
Befolkningsökningen ställer krav på framförallt skola
och barnomsorg, men även på fler bostäder. I kommun
koncernen pågår flera större investeringsprojekt, bland
annat bygget av Slottsskolan, Tennisparken och en ny
förskola. Kommunens likviditet är god och inga nya
lån planeras. Kommunfullmäktige har däremot beviljat
Vingåkers Kommunfastigheter AB utökad kommunal
borgen för upptagande av nya lån i samband med Slotts
skoleprojektet, investeringar i Säfstaholms slott och för
en ny förskola.
Kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan
för 2019–2020 antogs av kommunfullmäktige i novem
ber 2017. Enligt den budgeteras resultatet för 2018 till
7,9 mkr, för 2019 till 1,6 mkr och för 2020 budgeteras ett
negativt resultat på 3,4 mkr. Inför beslut om kommun
plan med budget för 2019–2021 behöver det negativa
resultatet i flerårsplanen hanteras. Enligt SKL kommer
den starka skatteunderlagstillväxt som kommunerna
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kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången
2010–2016 att dämpas betydligt framöver. Den senaste
skatteunderlagsprognosen som SKL presenterar (februari
2018) innebär en nedreviderad ökningstakt i skatteunder
laget alla år utom 2019. För Vingåkers del innebär det
en försämring med drygt 2,0 mkr 2018, vilket medför
att det budgeterade resultatet på 7,9 mkr inte uppnås.
Inför beslut om kommunplan med budget för 2019
tar kommunfullmäktige i maj ställning till ett förslag
till en reviderad resursfördelningsmodell. Den tidigare
modellen tar inte hänsyn till att det finns ett ”tak” för
hur mycket pengar som kan fördelas till nämnderna
genom volymen skatteintäkter och generella statsbidrag.
Förslaget till reviderad modell utgår från ”taket” och med
prislappar ur utjämningssystemet som grund för fördel
ning av pengar till verksamheter i skola, vård och omsorg.
Våren 2018 är förslaget till ny Sörmlandsregion ute på
remiss. En sådan region kräver att kommunerna i länet
och landstinget enas om nivån på skatteväxling när det
rör kollektivtrafiken. Inget färdigt förslag finns än om
hur många öre skatteväxlingen ska avse.
År 2018 är ett valår och i samband med regeringens
vårbudget presenteras om det blir några extra pengar
till den kommunala sektorn. Det brukar vara fallet då
det ska röstas till riksdag, landsting och kommun inför
nästa mandatperiod.

Ekonomisk utvärdering
Verksamhet
tkr

Netto

Netto

avvikelse

avvikelse

2017

2016

280

1 438

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

387

41

–746

– 3 103

Barn- och utbildningsnämnden

– 4 914

–94

Socialnämnden

– 6 957

– 429

–11 950

–2 147

– 4 964

24 901

–16 914

22 754

Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse
på 280 tkr. Sett till den totala budgeten innebar 2017
inga stora avvikelser. Överskottet för kommunstyrelsens
resurs till oförutsett berodde på att hela det budgeterade
beloppet inte användes. Kostverksamheten redovisade ett
underskott, som främst förklaras av högre kostnader än
väntat på köket på Sävstaskolan, Slottsskolan F–6 och
tillagningsköket vid Slottsskolan 7–9. Kostnaderna för
Vingåkers andel av kommunbidraget till Viadidakt blev
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1,5 mkr högre än budgeterat, beroende på en felräkning
från Katrineholms kommun. Verksamheten i Viadidakt
lämnade ett positivt resultat och Vingåkers andel ska
återbetalas och uppgår till 750 tkr. Det väger upp de
högre kostnaderna för kommunbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens resultat hamnade på ett plus
på 387 tkr jämfört med budget. Samtliga verksamheter
redovisade en positiv nettoavvikelse, främst beroende
på lägre personalkostnader än budgeterat i alla verk
samheter. Det berodde i sin tur på kortare vakanser vid
naturlig personalomsättning. Överskottet kom sig även
av en rejält ökad intäkt på badhuset, eftersom antalet
badande ökat med närmare 5 procent. Föreningsbidragen
hade ingen avvikelse, medan kulturen och de delar av
turismverksamheten och slottet som ligger under kultur
och fritid låg på minus mot budget på grund av uteblivna
intäkter från utställningar och butiksförsäljning. Verk
samheternas förvaltningsadministration och turistbyrån
samt enskilda projekt ligger under kommunstyrelsens
verksamhetsområde och redovisas där.
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade en negativ
budgetavvikelse på 746 tkr. Jämfört med 2016 var det en
förbättring, som till stor del berodde på att kostnaderna
för bostadsanpassningar blev 1 744 tkr lägre och att
fler sålda tomter gav högre intäkter i bygg- och plan
verksamheten samt att intäkterna på miljöområdet blev
högre. Det som försämrades gentemot nettoavvikelsen
2016 var framförallt högre kostnader för nämnden och
områdesplanering, eftersom detaljplanearbetet startade
för två områden.
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott
om 4 914 tkr. Prognosen pekade i ett tidigt skede på att
underskottet skulle bli av den storleken. Underskottet
härrörde bland annat från att antalet elever ökade, vilket
ledde till ökade kostnader om 2 800 tkr. Utöver det hade
landsbygdsskolorna svårt att hålla budgeten för personal
kostnader, –1 600 tkr. Vidare återbetalades 712 tkr för
läxhjälp till Skolverket. Gymnasieskolan inklusive gym
nasiesärskolan redovisade underskott om totalt 1 884 tkr.
Underskotten täcktes till en del av grundsärskolan,
som redovisade en positiv avvikelse om 905 tkr på
grund av färre elever än budgeterat, lägre kostnader för
skolskjutsar, 891 tkr, och lägre kostnader i förvaltning
fritids med 558 tkr.

Migrationsintäkter inkom eller förväntas inkomma
med högre belopp än budgeterat. Det resulterade i att
en större del av PUT-bidraget avsattes på balanskonto
till kommande år.
Socialnämnden

Socialnämnden lämnade ifrån sig det största underskottet
på många år, 6 957 tkr. Underskottet uppstod under janu
ari–augusti. Från och med september har verksamhetens
kostnader varit i balans med budget. Underskottet var
2,2 procent av omslutningen. År 2016 var underskottet
1,6 promille av omslutningen eller 429 tkr. Samtliga
områden utom funktionshinderomsorg och ung inte
gration lämnade underskott. Större underskott visade
institutionsvård för vuxna, 2 596 tkr, familjehemsvård
barn och unga, 1 464 tkr, Humlegårdens demensavdel
ningar, 1 767 tkr, och hemtjänsten, 2 964 tkr. Störst över
skott fanns i funktionshinderomsorgen för en planerad
verksamhet som inte startade under året med 2 809 tkr.
Inför 2018 är flera av de största bristerna delvis åtgär
dade, men för placeringar av barn och unga är trenden
mycket oroande, eftersom antalet orosanmälningar ökade
mycket kraftigt även 2017. Även om hemtjänst och för
sörjningsstöd fått utökad budget är det stor risk för att
tillskotten inte räcker till det ökade behovet.
Ung integration fortsatte minskningen av verksamheten
och lyckades mycket väl med sin kostnadsreducering,

KF §

Projekt

vilket gör att den upparbetade bufferten sannolikt kan
hantera större delen av avvecklingskostnaderna de när
maste åren.
Sedan 2014 har nämndens kostnader för LSS ökat
med 10 mkr mer än löneutvecklingen. Utvecklingen är
likartad i hela riket.
Det sjunde året med intäktsfinansierad hemtjänst var
avvikelserna ovanligt stora. Alla tre utförargrupperna
gjorde betydande överskott, men nämnden som helhet
gjorde ett kraftigt underskott på hemtjänst, beroende
på att antalet utförda timmar var betydligt högre än det
budgeterade.
Av de 14 530 tkr som kommit som ersättning från
Migrationsverket för flyktingmottagande gick 3 336 tkr
till Viadidakt för svenska för invandrare, samhälls
orientering och flyktingmottagande. Till försörjningsstöd
användes 5 466 tkr, 3 261 tkr lämnades till barn- och
utbildningsnämnden för kommunmottagna och 515 tkr
avsåg ensamkommande barn.

Investeringar
Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 16,4 mkr
(8,2 mkr samma period föregående år). Budgeterade
investeringar var 8,7 mkr exklusive synnerliga skäl.
Kommunfullmäktige beslutade att investeringar för totalt
67,3 mkr fick göras av så kallade synnerliga skäl. Sådana
investeringar kan vid behov finansieras genom lån.

KF-beslutat

Utfall

Utfall

totalbelopp

2016

2017

Återstår

§ 24, 18/4–16

Tennisparken

8 000

629

5 097

2 274

§ 24, 18/4–16

Extra satsning asfaltering

4 000

932

661

2 407

§ 24, 18/4–16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300

73

8 227

§ 24, 18/4–16

Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån

8 000

§ 24, 18/4–16

Omläggning va Hansjögatan

1 500

1 720

–220

§ 24, 18/4–16

Investering nya elevdatorer

2 595

895

1 700

§ 24, 18/4–16

Sluttäckning av deponin

§ 24, 18/4–16

Bygga ny återvinningscentral

§ 24, 18/4–16

Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden

§ 24, 18/4–16

Utveckling av Brene industriområde

§ 24, 18/4–16

Skatehallen 2016–2017, Magasinet

§ 18, 13/3–17

Nytt ekonomisystem

§ 69, 26/6–17

Slottsskoleprojektet

§ 70, 26/6–17

Slottsprojektet Säfstaholms slott

Summa

342

7 658

6 500

6 500

10 000

10 000

170

170

1 000

1 000

700

548

152

2500

628

1 872

12 800

12 800

1 200
67 265

1 200
1 903

9 622

55 740
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Av de investeringar som genomfördes rörde 9,6 mkr
investeringar med synnerliga skäl, se tabellen på före
gående sida. Det avsåg exempelvis Tennisparken, en
extra satsning på asfaltering, att åtgärda rasrisken vid
Vingåkersån, nya elevdatorer och omläggning av va vid
Hansjögatan. Se även Specifikation till investeringsredo
visningen i avsnittet Räkenskap och tabeller längre fram.
Kommunstyrelsen nettoinvesterade totalt för 5,6 mkr
exklusive synnerliga skäl och 15,2 mkr inklusive. De
utmärkande investeringarna var byte av lagringslösning
för kommunens it 472 tkr, lekredskapssatsning Lek och
lär 443 tkr, skatehallen 548 tkr, elevdatorer 895 tkr,
förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar
680 tkr, Tennisparken 5 097 tkr och omläggning av va
vid Hansjögatan 1 720 tkr.
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem slutfördes
i början av 2017. Införandet påbörjades under våren och
utbildningsinsatserna intensifierades under hösten och
vintern. Driftstart var den 1 januari 2018. Investerings
kostnaden uppgick totalt till 2,5 mkr, varav utfallet vid
årsskiftet var 628 tkr. En försening i införandet medför
att resterande utgifter belastar 2018.
De avsatta medlen under kommunstyrelsen för digital
isering gick till att ta fram webbplattformen och att
utforma den.
I området för samhällsbyggnad redovisas följande
investeringar:
•• Asfaltering och lappning av gator och trottoarer
genomfördes.
•• Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor – förhoppningsvis
genomförs åtgärder i Marmorbyn tillsammans med
Trafikverket 2018.
•• Trafikåtgärderna Rätt fart i staden var på remiss till
Trafikverket. Beslut togs i oktober och åtgärderna
påbörjades.
•• Centrumförnyelse och tillgänglighetsanpassning
– medel användes för inköp av en ny, mobil scenvagn
(se kultur och fritid nedan).
•• Lekutrustning och träd i parker genomfördes enligt
plan. En ny lekpark byggdes vid kalkbrottsvillorna.
•• Dagvattendiken genomfördes enligt plan.
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Investeringar som antogs av kommunfullmäktige i april
2016 med synnerliga skäl och upplåningsbehov:
•• Extra satsning på asfaltering genomfördes enligt
asfaltsplanen.
•• Åtgärder för rasrisken vid Vingåkersån i tätorten för
projekterades 2016, ansökan om vattenverksamhet
lämnades in 2017 och åtgärderna genomförs 2018
och 2019.
•• Sluttäckning av deponin pågår och beräknas att vara
klar 2023.
•• Omläggningen av va vid Hansjögatan genomfördes.
•• Ett förfrågningsunderlag för upphandling av den nya
återvinningscentralen togs fram. Byggstarten planeras
till hösten 2018.
•• Tennisparken – byggstart hösten 2017.
•• Utveckling av Brene industriområde: Medlen har inte
använts ännu, hela området projekteras 2018.
•• Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden: Möjlig
heten att ha samma ärendehanteringssystem för alla
verksamheter diskuterades och utreddes under hösten.
Beslut fattas våren 2018.
Arbetet med beslutade investeringar fortsätter. Några kan
inte genomföras förrän 2018, på grund av upphandlingar,
utredningar och projekteringar.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver planerade
investeringar som inköp av konst och skanningsprogram
till biblioteket, även köpt en scenvagn för 175 tkr och
gjort en uppfräschning av slottets grusgångar med 85 tkr.
De båda sistnämnda finansieras genom medlen för
centrumförnyelse och tillgänglighetsanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden nyttjade inte budgeten
på 320 tkr. Man utreder om hela kommunen ska arbeta i
samma ärendehanteringssystem. Arbetet pågår även 2018.
Barn- och utbildningsnämndens budget på 600 tkr
nyttjades med 557 tkr. Det gällde ett skolskjutsprogram
Sokigo, 26 tkr, inventarier till Ålands förskola, 54 tkr,
samt möbler till klassrum i Sävstaskolan och Slottsskolan
F–6 med 385 tkr. Alla åk F–6-skolor fick investerings
medel till att byta ut sina klassrumsmöbler. Medlen
fördelades efter antal barn på skolorna. Dessutom
investerades 92 tkr i körpodier till Slottsskolans aula.
Socialnämnden genomförde planerade investeringar
med 432 tkr av budgeten på 510 tkr: tv-apparater på
korttidsavdelningen, säkerhetsboxar i funktionshinder
omsorgen, köks- och kontorsmöbler samt mobiltelefoner
till individ- och familjeomsorgen.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning och
arbetsmiljö – personalekonomisk
redovisning
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i kom
munen och behöver kontinuerligt anpassa organisationen
efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög kvali
tet till medborgarna, vilket ställer krav på organisationen
att vara flexibel och beredd på att möta framtiden på nya
sätt. Medarbetarnas engagemang och kompetens borgar
för kvalitet i verksamheten.
Redovisningen ligger till grund för kommunens
strategiska arbete med arbetsgivarpolitiska och arbets
miljöfrämjande insatser. Redovisningen ska även bidra
till att de personalekonomiska frågorna analyseras per
verksamhetsområde och vägs in i den samlade verk
samhetsplaneringen för kommande år. Uppgifterna har
i huvudsak hämtats ur kommunens personalsystem.
Värdena avser den 31 december respektive år.
Antalet tillsvidareanställda var stabilt och oförändrat,
fler arbetade heltid och den genomsnittliga sysselsätt
ningsgraden ökade. Sjukfrånvaron minskade och de
intermittent anställda nyttjades i mindre utsträckning,
allt i linje med den politiska inriktningen.

Anställningar
Den 31 december 2017 var 693 tillsvidareanställda i
kommunen. Totalt är antalet tillsvidareanställda oför
ändrat sedan 2016.
Antal tillsvidareanställda

2017

2016

2015

2014

utbildningsförvaltningen

242

242

222

229

Kommunledningsförvaltningen

107

103

96

98

Socialförvaltningen

342

348

316

308

Totalsumma

693

693

634

635

Förvaltning
Barn- och

Kompetensförsörjning
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kompetensförsörjning

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de
tillsvidareanställda var 93,37 procent av heltid. Skill
naderna mellan förvaltningarna var relativt små. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade med drygt
en procentenhet.

Eftersom det är svårt att rekrytera vissa kompetenser i
kommunen utökades personalenheten med en projekt
anställning. Syftet är dels att förbättra den kommun
övergripande rekryteringsprocessen, eftersom kvaliteten
på genomförda rekryteringar varierar, men även för att
frigöra tid för rekryterande chefer. Ett annat syfte är att
stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

Procent av heltid

2017

2016

2015

2014

Barn- och
utbildningsförvaltningen

95,20

93,53

93,53

93,13

Kommunledningsförvaltningen 93,98

93,07

93,02

93,20

Socialförvaltningen

91,81

91,30

89,24

90,02

Medelålder per förvaltning

Genomsnitt i kommunen

93,37

92,34

91,47

91,35

Barn- och

Medelålder

Heltid och deltid
Av kommunens 751 månadsanställda var 532 anställda
på heltid och 217 på deltid. Antalet heltidsanställda ökade
och antalet deltidsanställda minskade.

Intermittent anställda (2016 inom parentes)
År 2017 utfördes 158 459 (175 348) timmar av så kal
lade intermittent anställda (timanställda). Det motsvarar
cirka 93 (103) årsarbetare. Antalet arbetade intermittenta
timmar minskade motsvarande 10 årsarbetare.
Intermittent

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2014

utbildningsförvaltningen

48

49

50

51

Kommunledningsförvaltningen

46

46

48

49

Socialförvaltningen

46

46

48

48

47,3

47,3

48,8

49,8

Genomsnitt i kommunen

Lönerevision
Lönerevisionen genomfördes den 1 april eller 1 maj.
På kommunnivå höjdes lönenivån med 3,35 procent, i
enlighet med budgeterade löneförhöjningsmedel.

2014

anställda
Timmar
Årsarbetare

158 459 175 349 179 087 162 588
93

103

Genomsnittlig lön

34

105

95

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Män

29 795

29 233

28 413

28 294

27 717

26 824

25 982

Kvinnor

27 780

26 912

26 204

25 644

25 140

24 274

23 379

Genomsnitt

28 167

27 334

26 533

26 001

25 489

24 600

23 709
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Redovisning av sjukdomsrelaterad
frånvaro

Sjukfrånvaro

I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda
i den form som Sveriges Kommuner och Landsting
fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i
förhållande till tillgänglig arbetstid, det vill säga tid
som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på
korttidsfrånvaro (mindre än 60 dagar) och långtidsfrån
varo. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvarons
negativa trend nu vänt och sjukfrånvaron sjunker.
Sjukdomsfrånvaro i

2017

2016

2015

2014

procent
Över 60 dagar

55,18

55,95

53,58

53,39

–29 år

6,61

4,75

2,97

11,46

30–49 år

6,86

8,15

7,32

6,43

50 år –

9,68

9,89

8,74

7,14

Kvinnor

9,22

9,84

8,88

7,65

Män

3,39

3,34

1,96

2,61

Kommunen

8,12

8,79

7,9

6,92

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid:
2016-01-01–2016-12-31 = 8,8
2017-01-01–2017-12-31 = 8,1
Trenden med stigande sjukskrivningstal har vänt och
sjukfrånvaron minskar. Kommunstyrelsen beslutade att
tillföra 500 tkr till förebyggande arbete för att ytterligare
sänka sjukfrånvaron. Arbetet intensifieras 2018.

Rekryteringsläge
Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt och det
innebär stora problem med att se till att det finns rätt
kompetens för kommunens uppdrag. Särskilt gäller det
pedagoger, specialister, socialsekreterare, vissa chefer
och sjuksköterskor.

Kompetensförsörjning
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Nedan följer en sammanställning per enhet respektive
område över de internkontroller som har genomförts.
Ekonomienheten ansvarar för att genom stickprov
kontrollera att bilagor och följesedlar finns till leveran
törsfakturor, där det krävs för fullständig verifikation.
Någon specifik kontroll ägde inte rum. Kontroll
momentet ses mer som att det ingår i de dagliga arbets
uppgifterna med leverantörsreskontran. I samband med
att kommunen går över till ett nytt ekonomisystem och
delvis förändrade arbetssätt krävs fler internkontroll
moment för funktioner och rutiner.
Personalenheten genomförde internkontrollen enligt
plan. Inga avvikelser rapporterades.
Vid kommunikationsenheten har it-avdelningen flera
interna kontroller för att se till att systemen är säkra och
it-driften god. Vissa kontroller sker veckovis, andra
med längre mellanrum. Samtliga dokumenteras i ett
eget system.
På kommunikationssidan sker internkontroll av
behörighet till kommunens webb. Behörigheten revide
rades i och med den nya webbadministrationen.
Internkontrollerna i område upplevelser genomfördes
planenligt. Ingen avvikelse registrerades.
Område samhällsbyggnad genomför internkontroller
när det gäller samverkan med de fackliga organisation
erna och kontrollerar att det finns riskanalyser och hand
lingsplaner för varje nämnd när det gäller anställningar
och lönehantering. Vidare ingår att undersöka efterlev
naden av livsmedelslagen med två kontrollmoment.
För att undvika olyckor och garantera framkomlighet
på kommunens vägar prioriteras röjning och sandning.
Status dokumenteras dagligen under vintern. Uppfölj
ning av antalet larm på kommunens fastigheter ingår
också i områdets internkontroll. Internkontrollerna följ
des upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig
och enhetschef. Rutiner diskuterades och följdes upp.

Beslutade internkontroller genomfördes utan anmärk
ning. Ingen avvikelse registrerades.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för Sam
hällsbyggnadsnämnden år 2017 och planperioden
2017–2018:

Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Nämnden hade 4 överklaganden på bygglov som hand
lades enligt fastställd rutin. I 2 av fallen fick nämnden
rätt, i 1 fall den klagande och 1 ärende är inte avgjort.
År 2017 överklagades 18 av samhällsbyggnadsnämn
dens beslut inom miljöbalkens och livsmedelslagens
områden. Efter granskning hanterades samtliga ärenden
enligt fastställd rutin. I 13 av fallen gick beslutet på
nämndens linje och i övriga 5 på den klagandes.
För strandskydd inkom 6 överklaganden. Alla ärenden
hanterades enligt fastställd rutin efter granskning. Av
dem rörde 5 samma ärende och länsstyrelsen avvisade
överklagandet. I det sjätte överklagandet fick nämnden
delvis rätt och delvis fel.

Tillsyns- och kontrollplaner
De utförda, planerade inspektionerna inom miljöbalkens
och livsmedelslagens område fungerade mycket bra
och nämnden ligger i fas, utom när det gäller lantbruk.
Därför planeras en satsning på tillsyn av lantbruk som
maren 2018.

Uppföljning av bygglov och slutbesked
Nämnden beviljade bygglov för 17 nybyggen: 15
enbostadshus och 2 industrilokaler. Dessutom gavs 60
bygglov till övrigt, som skyltar, transformatorstationer,
ändringar med mera.
Antalet slutbesked var 128.
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Barn- och utbildningsnämnden
Rutiner att följa upp 2017:
•• Barnplaceringar i förskola och fritidshem sköts
korrekt. Ansvarig: barnomsorgshandläggare.
•• Barnets schema stämmer med barnets vistelsetid i
verksamheten. Ansvarig: barnomsorgshandläggare.
•• Barn och elever med skyddad identitet – gällande
handlingsplan följs. Ansvariga: alla chefer och för
valtningskansli.
•• ”Backup” finns för system (telefon, lämna/hämta)
om det skulle bli nätverkshaveri. Ansvarig: system
förvaltare.
•• IST (applikationer för planering, dokumentation och
uppföljning) används av pedagogerna. Ansvariga:
alla chefer.
•• Rutinen för kränkande behandling följs. Ansvariga:
alla chefer.
•• Processen inför särskoleinskrivning och omprövning.
(Överflyttad från 2016 års internkontrollplan.) Ansva
rig: chefen för elevhälsan.

Rutin för planering och rapportering av
internkontrollarbetet
På uppdrag av förvaltningschefen svarar kanslichefen för
att minst årligen i samband med arbetet med bokslut och
årsredovisning rapportera till nämnden och ge en samlad
bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. All
varligare brister eller tillbud ska omedelbart rapporteras
till nämnden.

Socialnämnden
Nämnden genomförde i huvudsak den årliga, inbyggda
internkontrollen som framförallt redovisades löpande
i månadsrapporter. Alla planerade, riktade kontroller
genomfördes inte på grund av personalsituationen i
staben och på grund av externa kontroller utförda av
Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket
och samhällsbyggnadsnämnden. De innebar omfattande
merarbete för förvaltningen.

Intern kontroll
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Kommunala bolag och förbund
Vingåkers kommunkoncern består förutom kommunen
av tre helägda dotterbolag: AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall
AB. I koncernens resultat- och balansräkning ingår
bolagen. Interna mellanhavanden elimineras så långt
det är möjligt och kommunens redovisningsprinciper är
vägledande. Bolagens verksamhet och ändamål regleras
av bolagsordningar och ägardirektiv för respektive bolag.
(Tal inom parentes avser 2016.)
Kommunkoncernen redovisade ett negativt resultat på
4,7 mkr (+20,8 mkr) efter eliminering av interna mellan
havanden. Resultatet innehåller kommunens kostnader
på 8,5 mkr, som i samband med att årsredovisningen

för 2017 sammanställs, ska finansieras ur tidigare öron
märkta medel (eget kapital). Det justerade resultatet för
koncernen uppgår till 3,8 mkr. Koncernens eget kapital
uppgick vid årets slut till 209,9 mkr (216,1 mkr). Kon
cernens tillgångar var 887,5 mkr (852,9 mkr) och de
långfristiga skulderna 447,7 mkr (450,1 mkr). Koncernen
hade en skuldsättningsgrad på 72 procent och en solid
itet på 24 procent. Soliditeten försämrades marginellt
jämfört med 2016, då den uppgick till 25 procent, medan
skuldsättningsgraden var oförändrad.
Inga ägartillskott, koncernbidrag eller utdelningar
skedde 2017.

Bidrag, tillskott och utdelningar (tkr)
Bolag

Ägartillskott

Koncernbidrag

Givna Mottagna

Utdelning

Givna Mottagna

Givna Mottagna

Vingåkers kommun

0

0

0

0

0

0

AB Vingåkershem

0

0

0

0

0

0

Vingåkers Kommunfastigheter AB

0

0

0

0

0

0

Vingåker Vatten och Avfall AB

0

0

0

0

0

0

Tabellen nedan sammanfattar 2017 års transaktioner
som bolagen och kommunen hade sinsemellan. Totalt
skedde försäljning eller köp till ett värde av 73,3 mkr
(76,7 mkr) där merparten avsåg lokalhyror. Den aktuella

borgenssumman den 31 december uppgick till 443,3 mkr
(446,7 mkr), varav drygt hälften var borgen till Ving
åkers Kommunfastigheter AB. Se mer i tidigare avsnitt
om borgen.

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder (tkr)
Bolag

Försäljning
Köpare

Räntor

Lån

Säljare

Kostnader

Intäkt

Borgen

Givare Mottagare

Givare Mottagare

Vingåkers kommun

62 412

1 780

0

0

0

0

443 341

0

AB Vingåkershem

2 878

12 877

0

0

0

0

0

110 006

7 590

54 509

0

0

0

0

0

233 635

402

4 116

0

0

0

0

0

99 700

73 282

73 282

0

0

0

0

443 341

443 341

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och
Avfall AB
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AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
•• AB Vingåkershem hade 10 anställda 2017, varav 7 •• Vingåkers Kommunfastigheter AB äger fastighe
var administrativ personal. En av dem slutade och en
gick i pension. Vid årets slut fanns 5 administrativa
tjänster. Administrationen är gemensam med syster
bolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. 3 personer
är kollektivanställda och har arbetsuppgifter i den inre
fastighetsskötseln.

Viktiga händelser:

•• Flera ramavtal slöts.
•• En ny vd anställdes.
•• 16 lägenheter blev färdiga.
Investeringar:

•• Planerade investeringar som stam- och rotrenove

ringen på Herrgårdsvägen och balkongrenoveringen
vid kvarteret Gränden sköts upp till 2018, eftersom
akuta underhållsåtgärder utfördes istället.
•• Nybygget av trevåningshuset med tillhörande suter
rängvåning blev klart, liksom ombyggnaden till två
lägenheter av Frisören 11.

Underhåll:

ter i Vingåkers kommun. Bolaget har till viss del
egen personal. En administrativ tjänst finns och på
kollektivsidan finns 17 lokalvårdare samt 3 tim
vikarier. Den administrativa delen av förvaltningen
köps av systerbolaget AB Vingåkershem, liksom
fastighetsskötseln. Övrig skötsel av fastigheterna
upphandlas via ramavtal eller skötselentreprenader.

Viktiga händelser:

•• Flera ramavtal slöts.
•• En ny förvaltare och en ny vd anställdes.
•• Nya Slottsskolan 7–9 började byggas.
•• Renoveringen av slottet påbörjades.
Investeringar:

•• Utemiljön på Gränden, ombyggnad av köket på slottet
och projektering av en ny förskola var några av årets
investeringar.

Underhåll:

•• Underhållskostnaden 2017 uppgick till 11 284 tkr
eller 177 kr per kvm.

•• Underhållskostnaden uppgick till 10 896 tkr eller •• Underhållsåtgärder vidtogs vid utemiljön på Gränden.
366 kr per kvm, inklusive oplanerat underhåll
6 863 tkr.
•• Större åtgärder var bland annat renovering av ytter
tak på Vannalavägen, Fabriksgatan, Storgatan och
Skolgatan. Entrédörrar byttes i Loke 1. Köksfläktar
installerades och ventilationsarbeten utfördes i Bagge
torp 1:60 och Gropptorp 1:75.
•• Hyresgäster som avstod från planerat underhåll fick
en rabatt på 144 tkr sammanlagt.

Framtiden:

•• Vakansgraden var som tidigare år låg och efterfrågan
på centrala lägenheter är konstant.
•• Ombyggnaden av Fenix till lägenheter alternativt
övrigt boende påbörjas 2018.
•• Bolaget planerar att övergå till K3-redovisning 2019
på grund av krav som ställs på bolagets ägare Ving
åkers kommun.

Förberedande arbeten vid Slottsskolan utfördes och
slottets storkök evakuerades och renoverades.

Framtiden:

•• Bygget av Slottsskolan 7–9 pågår till 2020.
•• En ny förskola på Loke 4 påbörjas, slottet renoveras
och badhuset ska åtgärdas.
•• Bolaget planerar att övergå till K3-redovisning 2019
på grund av krav som ställs på bolagets ägare Ving
åkers kommun.

Resultatutveckling:

•• Årsredovisningen visade ett negativt resultat på
2 292 tkr.

Resultatutveckling:

•• Årsredovisningen visade ett positivt resultat på
321 tkr.

Kommunala bolag och förbund
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Vingåker Vatten och Avfall AB
Investeringar:
•• Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten •• Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar
och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och
Vingåker Vatten och Avfall AB. Sörmland Vatten hade
i medeltal 72 anställda 2017. Av dem var 37 procent
kvinnor och 63 procent män.

Vatten och avlopp:

•• En juridisk tvist gällande reningsanläggningen i Lyt

tersta pågick mellan Vingåker Vatten och Vingåkers
kommun.
•• Ett projekt för utplacering av flödesmätare på fem
strategiska platser i ledningsnätet startade. Syftet är
att bevaka vattenflödet på huvudledningar och att
felsökningen vid förändrat vattentryck ska bli kortare.
•• Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt verk
samhetsområde för vatten och avlopp för Ålsätters
fritidsområde.

Renhållning:

•• Sörmland Vatten id-märkte alla kärl och containrar i
Flens och Vingåkers kommuner.
•• Vingåkers kommun klättrade från 200:e till 22:a plats
av Sveriges bästa avfallskommuner.
•• En ny renhållningsordning trädde i kraft våren 2017.
Avfallsplan 2018–2022 börjar gälla i januari 2018.
•• Inventering och anslutning av 77 slamanläggningar
skedde enligt affärsplanens mål.

Framtiden:

•• Bolaget ska projektleda bygget av den nya återvin

ningscentralen i Vingåker. Upphandling sker våren
2018. Byggstarten är planerad till juli 2018 och
invigning till hösten 2019.
•• Ett nytt vågdatasystem på Flens och Vingåkers åter
vinningscentraler tas i bruk och integreras i verksam
hetssystemet.

Ekonomisk utvärdering:

•• Bolaget redovisade ett resultat efter finansiella pos

ter på 1 mkr, uppdelat på affärsområde va 0 kr och
renhållning 1 mkr.
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uppgick till 9,8 mkr, varav 8,2 mkr rörde va-verk
samheten.
•• Ledningsarbetena vid Slottsskolan i Vingåker och
installationen av ett nytt styrsystem för va stod för
4,8 mkr.
•• Som följd av investeringarna ökade upplåningen
med 2,3 mkr.

Verksamheter i annan juridisk person
Här lämnas en beskrivning över den kommunala verk
samhet som bedrivs i annan juridisk person än kommu
nen och som inte ingår i kommunkoncernen.

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

•• Beredskapen

upprätthålls i Vingåker av rädd
ningspersonal i beredskap, vars sammansättning är
en arbetsledare och två brandmän. Arbetsledaren
åker direkt till aktuell larmadress. Vid större insatser
sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm.
•• Elever utbildades i båda medlemskommunerna. Bland
annat fick alla sexåringar besök av räddningspersonal
med medhavd brandbil. Elever i årskurs fem utbild
ades i förebyggande åtgärder mot brand, utrymning
och hur man handlar om olyckan är framme.
•• Under en period gjorde verksamheten stora invest
eringar i fordon. VSR:s fordonspark står sig bra i
konkurrensen med andra räddningstjänster.
•• Under hösten arbetade den nya funktionen adminis
tration med att förbereda för det nya ekonomisystemet
och den nya kodplanen.
•• Ett konsultbolag fick i uppdrag av medlemskommu
nerna att göra en förstudie om fördjupad samverkan
mellan VSR och Flen. Konsultbolaget förespråkar
att Flen ansöker om inträde i förbundet. Utredningen
fortgår.
•• Årets resultat gav ett överskott på 558 tkr jämfört med
det budgeterade resultatet på 4 tkr. Det berodde främst
på lägre pensionskostnader än de som budgeterades
efter prognosen från KPA och att flyttkostnader för
brandstationen inte var aktuella 2017. Flytten äger
rum först i slutet av 2018. VSR uppfyllde balans
kravet i och med det positiva resultatet. Det fanns
inget underskott från tidigare år att återställa.

Viadidakt

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden
för vuxnas lärande, integration och arbetsmarknad i
Katrineholm och Vingåker. I Viadidakts årsredovisning
redovisas bland annat följande:
•• Verksamhetens förutsättningar förändras snabbt.
Genom ett riksdagsbeslut våren 2017 infördes ett så
kallat studiestartsstöd för att få arbetslösa med stort
behov av utbildning att börja studera. Uppgiften blir
att bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i
båda kommunerna.
•• Samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmed
lingen utvecklas enligt lokala överenskommelser
som utarbetats med stöd av Delegationen för unga till
arbete. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten.
•• Det genomsnittliga antalet månadsanställda i för
valtningen ökade från 99 till 109 personer. Ökningen
skedde i vuxnas lärande för att hantera de ökade
volymerna.
•• Viadidaktnämndens resultat var 2 837 tkr. Överskottet
berodde på att vissa intäkter var högre än budgeterat.
Avvikelsen förorsakades inte av att utbildningar eller
arbetsmarknadsåtgärder ställdes in. Vingåkers kom
muns andel av det positiva resultatet uppgick till cirka
750 tkr och återbetalas 2018.
•• Båda kommunerna har tagit ställning till att fortsätta
samverka i en gemensam nämnd. År 2018 ser kom
munstyrelserna i respektive kommun över reglemente
och avtal.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndig
het skriver följande i sin årsredovisning:
•• Biljettintäkterna i Vingåkers kommun var 178 tkr
högre än budgeterat. Resandeutvecklingen var god
på kommunens största linjer.
•• Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken
visade ett negativt resultat med 222 tkr. Kostnaderna
var lägre på grund av en gynnsam indexutveckling,
men de togs ut av fler tomkörningar än budgeterat.
•• Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken
visade en positiv avvikelse med 191 tkr. Resande
utvecklingen för serviceresor var lägre än budgeterat.
•• Den administrativa kostnaden för den särskilda kol
lektivtrafiken var 28 tkr lägre än budget för Vingåkers
kommun.

Övriga
Kommunen har också aktier och andelar i Förenade
Småkommuners Försäkring AB, Kommentusgruppen
AB, Kommuninvest Ekonomisk förening, Inera AB och
Finsam Sörmland (f d Samordningsförbundet RAR).
Från och med hösten 2015 ingår Vingåkers kommun
i taxe- och avgiftsnämnden (TAN) i Hallsberg. I TAN
ingår sju kommuner. De hanterar kommunens intäkter
från äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen avse
ende hyror och avgifter. TAN har ett nollresultat. Samt
liga intäkter utbetalas månadsvis till respektive kommun.

Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem
Sörmlandskommuner som medlemmar där Vingåker är en.
•• Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam
behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område,
omfattande hem för vård och boende och öppen
vårdsformer.
•• Genomförande av viss upphandling som avser vårdoch behandlingstjänster inom individ- och famil
jeomsorgens behov.
•• Ansvarar för driften av Vårnäs och Gläntans
behandlingshem.
•• Ansvarar för familjerådgivningen i medlems
kommunerna.
•• Vårdförbundet Sörmland vill bidra till att alla sörm
länningar med ett socialt vårdbehov eller relations
problem får möjlighet till ett bättre liv.
•• Vårdförbundets resultat för 2017 uppgick till +1 374 tkr.

Kommunala bolag och förbund
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Kommunchefen om
framtiden
Antalet invånare i Vingåker har ökat sex år i rad. Det
är något att glädjas åt och en viktig förutsättning för att
det ska gå att driva kommunen framåt. Samtidigt ställer
det krav på kommunens förmåga att höja kapaciteten i
olika verksamheter. Det är ett av skälen till att vi gör en
så stor satsning på den fysiska miljön i form av ny hög
stadieskola, nya förskoleavdelningar, nya detaljplaner,
förändring av Tennisparken osv.
Hur befolkningsutvecklingen ser ut fortsättningsvis
är som alltid svårt att sia om. Även i den frågan är sats
ningen på den fysiska miljön angelägen – vi vill ju göra
det möjligt för den som funderar på att bosätta sig eller
starta företag här att kunna göra det så snabbt och enkelt
som möjligt.
Samtidigt med expansionen behöver vi se till att ha
noggrann kontroll på den ekonomiska utvecklingen, så
att vi har en ekonomi i balans. Vi har en del utmaningar
framför oss som har med den demografiska utvecklingen
att göra. Därför arbetar vi med att ta fram en ny modell
för resursfördelning. Den kommer att underlätta för oss
att se att vi balanserar kostnader mot intäkter.
De ökade krav som följer av lagförändringar på olika
områden behöver vi ta på allvar. Regelverken skärps
fortlöpande med goda ambitioner att minska risk för
olyckor, underlätta granskning i efterhand, se till att
personuppgifter hanteras professionellt etc. Det är själv
klart bra, men innebär ofta att arbetsuppgifter tar mer tid,
att it-stöd behöver förnyas med mera.
Vi behöver naturligtvis fortsätta arbeta med kompe
tensförsörjning. Grunden för det är att ha en bra kultur
i organisationen, det vill säga att våra medarbetare trivs
på jobbet. Därutöver satsar vi på att marknadsföra oss
som arbetsgivare, så att fler kan se att Vingåkers kommun
inte bara är ett bra ställe att bo på utan också en attraktiv
arbetsgivare.
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RÄKENSKAPER

Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter

Kommunen
Not

2017

2016

2017

2016

1

160 735

138 503

216 285

185 310

0

0

0

0

varav jämförelsestörande intäkt återbetalda premier
Verksamhetens kostnader

2

– 707 438

– 643 880

– 741 019

– 673 266

Avskrivningar

3

– 8 200

– 7 708

– 25 741

– 24 868

varav jämförelsestörande kostnad för nedskrivning
Verksamhetens nettokostnader

0

0

0

0

– 554 902

– 513 085

– 550 475

– 512 824

Skatteintäkter

4

379 475

360 917

379 475

360 917

Generella statsbidrag och utjämning

5

172 515

178 793

172 515

178 793

Finansiella intäkter

6

1 118

1 291

1 124

1 300

Finansiella kostnader

7

– 195

– 49

– 6 455

– 8 351

– 1 989

27 867

– 3 815

19 835

Extraordinära intäkter

0

0

74

1 073

Extraordinära kostnader

0

0

– 960

– 150

– 1 989

27 867

– 4 701

20 758

– 1 989

27 867

– 4 701

20 758

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: Samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av resultatutjämningsreserv RUR
Årets balanskravsresultat
Återgår öronmärkning: Tidsenligt lärande/IT i skolan
Återgår öronmärkning: Sociala investeringar
Avgår öronmärkning: Demografisk reserv
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Koncernen

8

0

0

0

0

– 1 989

27 867

– 4 701

20 758

0

0

0

0

– 1 989

27 867

– 4 701

20 758

0

2 438

0

2 438

516

0

516

0

0

0

0

0

Återgår öronmärkning: Utveckling kommunal verksamhet

2 850

0

2 850

0

Återgår öronmärkning: Projekt

5 182

0

5 182

0

Justerat resultat

6 559

30 305

3 847

23 196
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Balansräkning
(tkr)

Kommunen

Koncernen

Not

2017

2016

2017

2016

9

89 891

82 271

547 522

526 755

10

20 082

19 322

121 060

117 210

Värdepapper

11

78 260

76 199

13 237

13 156

Långfristiga fordringar

12

2 573

3 073

4 014

3 073

Bidrag till statlig infrastruktur

13

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

8 216

8 627

8 216

8 627

199 022

189 491

694 048

668 821

281

Omsättningstillgångar
Förråd

14

426

281

426

Exploateringsverksamhet

14

626

626

626

626

Kortfristiga fordringar

15

28 283

54 599

34 117

63 236

Kassa och bank

16

143 436

79 266

158 304

119 895

Summa omsättningstillgångar

172 770

134 771

193 472

184 038

SUMMA TILLGÅNGAR

371 792

324 262

887 521

852 859

181 139

183 127

209 878

216 147

– 1 989

27 867

– 4 701

20 758

17

181 139

183 127

209 878

216 147

Pensioner (inklusive särskild löneskatt)

18

10 935

7 475

10 935

7 475

Andra avsättningar

18

21 690

16 891

27 357

19 363

32 625

24 366

38 292

26 838

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
därav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

19

0

0

447 713

450 140

Kortfristiga skulder

20

158 029

116 768

191 639

159 733

Summa skulder

158 029

116 768

639 352

609 873

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

371 792

324 262

887 521

852 859

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar

21

168 090

171 600

168 090

171 600

Särskild löneskatt

21

40 779

41 630

40 779

41 630

Borgensåtagande

22

450 685

451 724

7 344

5 057

Hyresavtal

23

326 276

372 169

0

0

Räkenskaper
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Kassaflödesanalys
(tkr)

Not

2017

2016

– 1 989

27 867

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

24

8 200

7 708

Justering för gjorda avsättningar

25

8 259

– 6 587

0

0

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

1 037

1 000

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

15 507

29 988

Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar

26 316

– 8 408

Ökning (–)/minskning (+) förråd/lager

26

– 145

–6

Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder

41 261

– 19 813

Kassaflöde från den löpande verksamheten

82 939

1 761

– 16 618

– 8 194

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur (investering)
Rättelse järnvägsinvestering
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar

0

0

411

411

0

0

– 3 043

0

0

0

981

1 431

– 18 269

– 6 352

Nyupptagna lån

0

0

Amortering av skuld

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

– 500

500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 500

– 500

64 170

– 5 091

79 266

84 357

Amortering revers
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

SUMMA KASSAFLÖDE
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel
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143 436

79 266

64 170

– 5 091

Nothänvisningar till
resultaträkningen
(tkr)

2017

2016

(tkr)

2017

2016

Not 1 - Verksamhetens intäkter

Ersättning till Försäkringskassan

7 720

7 732

Försäljning av verksamheter

Försäkringsavgifter och riskkostnader

2 283

2 289

21 823

14 133

8 535

10 499

0

0

0

0

och tjänster

9 309

9 048

Hyror och arrenden

16 526

16 127

särskild löneskatt

Försäkringskassan LSS/LASS

15 889

16 868

Pensionskostnader

Riktade statsbidrag

79 634

69 351

Avsättning till deponin

Övriga bidrag

11 116

6 943

Realisationsförluster

Avgifter barn- och skolbarnsomsorg

5 352

5 094

fastighetsförsäljningar

Avgifter social omsorg

3 678

3 964

Semester- och övertidsskuldsförändring

Ersättning från kommunala bolag

Pensionsskuldsökning inklusive

Övrigt

och kommunalförbund

518

461

Avverkning skog

453

974

Försäljning tillagad kost

2 160

1 643

Övrig försäljning

1 649

2 097

Bygglovsavgifter

1 509

919

0

0

0

0

12 944

5 012

0

0

Summa avskrivningar

160 735 138 503

Not 4 - Skatteintäkter

Återbetalning premier FORA
Återföring av uppbokad del ur
ansvarsförbindelsen, pensioner
Övrigt
Realisationsvinster
Summa verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens kostnader

2 216

945

26 851

9 116

707 438 643 880

Not 3 - Avskrivningar
Beloppen utgöres av planenliga
avskrivningar och beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Nedskrivningar

8 200

7 708

0

0

8 200

7 708

Preliminära skatteinbetalningar,
Not 2 - Verksamhetens kostnader
Personalkostnader totalt
Arbetsgivaravgifter
Övriga kostnader för personal
Entreprenader och köp av verksamhet

kommunalskatt under året
268 880 248 856
82 626

76 058

3 058

2 755

14 713

11 978

Övriga bidrag och transfereringar

16 381

16 684

Konsulttjänster

5 156

5 240

Inhyrd personal från bemanningsföretag

2 860

1 493

Hyror

60 119

62 651

Energi

4 020

3 039

Anläggnings- och underhållsmaterial

268

415

Reparationer och underhåll

926

1 061

VA, renhållning och deponi

54

67

Transporter, resor och logi

3 045

2 614

16 977

16 472

Undervisningsmaterial

1 114

1 180

Korttidsinventarier

2 021

2 932

Leasing

4 568

5 044

10 155

10 987

962

1 063

Data-, tele- och posttjänster
Annonser, reklam och information

– 1 851

– 1 837

473

373

Differens preliminär slutavräkning
och definitiv slutavräkning

140 106 128 579

Försörjningsstöd

Förbruknings-, kontors- och datamaterial

Preliminär slutavräkning, årets

380 853 362 381

Summa skatteintäkter

379 475 360 917

Räkenskaper
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(tkr)

2017

2016

0

0

15 830

16 160

124 967

117 174

10 061

14 456

Årets resultat efter

Utjämningsavgift

1 752

– 1 321

balanskravsjusteringar

Regleringsbidrag

0

0

Not 5 - Generella statsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag

Regleringsavgift

– 89

– 305
28 756

Statsbidrag, ökat bostadsbyggande

780

3 872

Statsbidrag, EKB asyl 18 år

654

0

Summa generella statsbidrag

172 515 178 793

Not 6 - Finansiella intäkter

Avgår: Samtliga realisationsvinster

utjämningsreserv RUR
Årets balanskravsresultat

27 867

0

0

– 1 989

27 867
738

0

1 700

516

0

Utveckling kommunal verksamhet

2 850

0

Återgår öronmärkning: Projekt

5 182

0

Justerat resultat

6 559

30 305

Sociala investeringar
Återgår öronmärkning:

0

0

Borgensavgift

418

369

Övrigt

699

903

1 118

1 291

VINGÅKERS ÅRSREDOVISNING 2017

– 1 989

0

4

Summa finansiella kostnader

0

Återgår öronmärkning: IT i skolan

15

Övrigt

0

Återgår öronmärkning: Tidsenligt lärande

0

Finansiella kostnader, pensionsskuld

27 867

Reservering av resultat-

0

Räntor på anläggningslån

– 1 989

Återgår öronmärkning:

Not 7 - Finansiella kostnader
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(= förändring av eget kapital)

Räntor på utlämnade lån

Summa finansiella intäkter

2016

Resultatet av årets verksamhet

Räntor på likvida medel
Räntor på kundfordringar

2017

Not 8 - Årets resultat

18 560

Statsbidrag, tillfälligt stöd flyktingsituation

(tkr)

0

0

194

47

1

2

195

49

Nothänvisningar till
balansräkningen
(tkr)

2017

2016

Not 9 - Fastigheter

Årets anskaffningar
Avskrivningar

2017

2016

3 360

4 070

Övriga fastigheter

Fastigheter
Bokfört värde i januari

(tkr)

Bokfört värde i januari
37

37

Årets anskaffningar

0

0

Avskrivningar

0

0

– 711

– 710
0

– 37

0

Nedskrivningar

0

Försäljningsinkomster

0

0

Försäljningsinkomster

0

0

Summa

0

37

2 649

3 360

89 891

82 271

8 070

8 070

Årets anskaffningar

0

0

Not 10 - Inventarier

Avskrivningar

0

0

Bokfört värde i januari

19 322

18 994

0

0

Årets anskaffningar

8 070

8 070

Markreserv
Bokfört värde i januari

Försäljningsinkomster
Summa

Summa fastigheter

Verksamhetsfastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

Summa

3 909

4 502

3 629

– 3 741

– 3 301

Försäljningsinkomster

0

0

Justering/nedskrivning

0

0

20 082

19 322

1 000

1 000

60 342

60 342

2 000

2 000

Avskrivningar

4 035
Summa inventarier

575

172

– 350

– 298

0

0

Not 11 - Värdepapper och andelar

0

0

AB Vingåkershem, 10 000 st

4 135

3 909

Vingåkers Kommunfastigheter AB,
40 000 st*

Publika fastigheter

Förenade Småkommuners

Bokfört värde i januari

58 755

57 172

Årets anskaffningar

11 541

4 393

Avskrivningar

– 2 810

– 2 810

0

0

Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet**

0

0

67 487

58 755

Justeringar
Försäljningsinkomster
Summa

Försäkrings AB, 2 000 st
Södermanlands Läns
Trafik AB, 15 800 st

0

0

483

483

Kommentus AB, 18 st

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

Inera AB
Fastigheter för annan verksamhet
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

8 140

8 729

0

0

– 589

– 589

0

0

7 551

8 140

43

0

Kommuninvest i Sverige AB

8 027

8 027

Vingåker Vatten och Avfall AB

4 000

1 000

Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB

2 361

3 342

78 260

76 199

Summa värdepapper och andelar

*Kvittningsemission genomförd i samband med
fastighetsaffären.
**Vingåkers kommuns andel av Kollektivtrafikmyndighetens eget
kapital uppgår till 616 tkr enligt fördelning om befolkningsmängd.

Räkenskaper

49

(tkr)

2017

2016

Not 12 - Långfristiga fordringar

Vingåkers Idrottsförening

Kassa
190

383
1 600

650

656

0

–6

Summa långfristig utlåning

2 573

3 073

Summa långfristiga fordringar

2 573

3 073

Citybanan

8 216

8 627

Summa bidrag till statlig infrastruktur

8 216

8 627

Kortfristig del av långfristig fordran

3

5
3 131

Bank

132 644

76 130

Summa kassa och bank

143 436

79 266

Plusgiro

133

Övriga

2016

10 789

440

1 600

Kommuninvest ekonomisk förening

2017

Not 16 - Kassa och bank

Långfristig utlåning
Vingåkers Folkets Park

(tkr)

Not 17 - Eget kapital
Eget kapital, ingående värde januari

Not 13 - Bidrag till statlig infrastruktur

Justering insatskapital Kommuninvest
Årets vinst/förlust
Summa eget kapital

183 127 155 261
0

0

– 1 989

27 867

181 139 183 127

Varav öronmärkningar:
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-23 att medfinansiera

Utvecklingsfond:

Citybanan (kf § 118/2009). Utbetalning av bidraget har enligt

Under året ianspråktaget:

92
0

92
0

plan påbörjats under 2013. För bidrag som beslutats under

Återstår utvecklingsfond:

92

92

4 000

4 000

2009 får upplösning påbörjas det år första utbetalningen av
bidraget görs. Upplösning av bidraget ska ske med årliga

Sociala investeringar:

enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösning påbörjades

Under året ianspråktaget:

under 2013 med 1/25-del = 411 tkr.

Social frukost i grundskolan

– 285

0

Psykologtjänst BoU

– 231

0

Återstår sociala investeringar:

3 484

4 000

Demografisk reserv:

2 361

2 361

0

0

Återstår demografisk reserv:

2 361

2 361

Verksamhetsutveckling:

4 900

4 900

Utbildning offentlig rätt

– 200

0

Not 14 - Förråd och
exploateringsverksamhet
Kostorganisation, lager

190

191

Bostadsanpassning, lager

236

90

Under året ianspråktaget:
Summa förråd

426

281

Exploateringsverksamhet

626

626

Summa exploateringsverksamhet

626

626

Not 15 - Kortfristiga fordringar

Kompetensförsörjning

– 2 000

0

Interimsfordringar

7 207

14 259

Tillfällig ekonomresurs

– 450

0

Periodisering leverantörsfaktura

2 726

20 316

Utredning sportcentra

– 100

0

Kundfordringar

3 438

3 167

Utredning kulturcentra

– 100

0

Moms m m

5 871

4 868

Kommunalskatt

8 071

7 762

Återstår verksamhetsutveckling:

2 050

4 900

Statsbidragsfordringar

0

0

Kortfristig del av långfristig fordran

0

6

970

4 220

28 283

54 599

Övrigt
Summa kortfristiga fordringar
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(tkr)
Projekt (2016):

2017

2016

18 000

0

0

18 000

– 1 016

0

Under året ianspråktaget:
Öronmärkning, beslut i KF
Upprustning lekpark, VKF AB
Slottsskoleprojektet,
merkostnad paviljonger

– 1 718

0

Slottsskoleprojektet, kommunikation

– 2 000

0

Slottsskoleprojektet, IT
Slottsskoleprojektet, flyttkostnader BoU
Återstår projekt (2016):

– 65

0

– 383

0

12 818

18 000

(tkr)

2017

2016

Ingående skuld

0

0

Nya lån/omsättning befintliga lån

0

0

Övertagna lån VKF AB

0

0

Amortering

0

0

Låneskuld 171231

0

0

Kortfristig del av långfristiga skulder

0

0

Utgående låneskuld

0

0

Not 19 - Långfristiga skulder

IT i skolan:

0

1 700

Not 20 - Kortfristiga skulder

Under året ianspråktaget:

0

– 1 700

Koncernkonto (limit 30 000 tkr)

IT i skolan:

0

0

0

0

17 374

15 827

4 110

3 443

35 613

29 748

0

0

särskild löneskatt

14 329

12 369

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

18 546

14 143

3 394

7 782

Semesterlöneskuld
Ferielöneskuld, uppehållslön

Tidsenligt lärande (2012):

0

738

Under året ianspråktaget:

0

– 738

Tidsenligt lärande (2012):

0

0

Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga
skulder (amortering)
Individuella pensioner inklusive

Resultatutjämningsreserv RUR:

10 055

10 055

Not 18 - Avsättningar

Interimsskulder

Årets intjänade del (exklusive

Slutavräkning kommunalskatt

0

0
0

löneskatt) pensioner

7 767

4 620

Avräkning VSR

0

Särskild löneskatt

1 884

1 121

Revers AB Vingåkershem

0

0

Projekt socialnämnden

42 981

21 582

Övrigt

21 682

11 875

0

0

158 029

116 768

Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP), tjänstemän

0

0

1 033

1 396

251

338

Summa pensioner*

10 935

7 475

Återställan deponin

21 690

16 891

0

0

21 690

16 891

Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP), förtroendevalda
Särskild löneskatt, ÖK-SAP

Statsbidrag integration
Summa kortfristiga skulder
Not 21 - Pensionsförpliktelser som
inte upptagits bland skulder eller

Citybanan

avsättningar
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar

Summa övrigt

*Totalt har kommunen sedan 2002 betalat 25 539 tkr i försäk-

Särskild löneskatt
Summa pensionsförpliktelser

168 090 171 600
40 779

41 630

208 869 213 230

ringspremie. Överskottsfonden uppgår till 1 355 tkr hos KPA
171231. Försäkringen i Skandia har under 2017 byggt upp
ett värde på överskottsfonden till 8,3 tkr.

Räkenskaper
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(tkr)

2017

2016

AB Vingåkershem

110 006

111 514

Vingåkers Kommunfastigheter AB

233 635 237 778

Not 22 - Borgensåtaganden

Vingåker Vatten och Avfall AB
SBAB, egnahem

(tkr)

99 700

97 375

104

132

Blockhyresavtal och andra hyresavtal med AB Vingåkershem
och Vingåkers Kommunfastigheter AB
Förfaller till betalning:

1 706

742

Vingåkers Ryttarförening

2 674

1 093

Inom 1 år

Båsenberga Slalomklubb

2 446

2 611

0

0

Vingåkers Orienteringsklubb

315

330

Vingåkers Folkpark

24

36

Vingåkers Volleybollklubb

43

73

AB Balken

33

40

6 466

2 495

Inom 2– 5 år

131 933

22 482

Senare än 5 år

187 877 347 192

Summa hyresavtal

326 276 372 169

Kommunen har även ett leasingavtal med Nordea på ett
kreditvärde av 7 000 tkr.

Summa borgensåtaganden

450 685 451 724

Vingåkers kommun har i augusti 2004, KF § 50, ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vingåkers
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 482 922 280 kronor och an
delen av de totala tillgångarna uppgick till 493 026 846 kronor.
Vingåkers kommun hade vid årsskiftet 2017/2018 en ägar
andel i Kommuninvest som uppgick till 0,14 procent.
Länets kommuner inklusive Vingåker har medgett Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet att ingå borgen för inköp av tågfordon.
I november 2015 ingick Kollektivtrafikmyndigheten borgens
åtagande till ett högsta värde om 1 909 090 909 kronor där
Vingåkers kommuns andel uppgår till 30 147 517 kronor.
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2016

Not 23 - Hyresavtal

Vingåkers Tennisklubb

Boverket

2017

Nothänvisningar till
kassaflödesanalysen
(tkr)

2017

2016

Avskrivningar

8 200

7 708

Nedskrivning

0

0

8 200

7 708

Pensioner

3 460

– 868

Deponin

4 799

601

0

– 6 320

8 259

– 6 587

Not 24 - Justering för
av- och nedskrivningar

Summa
Not 25 - Justering för
gjorda avsättningar

Citybanan, indexuppräkning
Summa
Not 26 - Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster
Realisationsvinster,
fastighets- och aktieförsäljningar
Förändring semesterlöneskuld

0

0

1 271

946

Järnvägsinvestering,
justering mot eget kapital

0

0

Övrigt

– 234

54

Summa

1 037

1 000

Räkenskaper
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Driftredovisning
Specifikation per verksamhetsområde
Utfall 2017

Avvikelse mot 2017

Verksamhet
Alla belopp i tkr

Netto-

års budget

avvikelse

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Politik

7 145

984

– 228

– 137

– 365

KS resurs till förfogande

1 760

0

597

0

597

Kommunledningsadministration

10 661

5 260

– 5 164

5 260

96

Kommunikationsenheten

14 932

3 216

– 2 030

2 404

374

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomienheten

6 157

692

– 686

478

– 208

Personalenheten

10 535

2 930

– 2 694

2 620

– 74

Bidrag och avgifter

33 400

2 289

– 68

202

134

Samhällsbyggnadsenheten

13 718

4 300

– 1 000

938

– 62

Kostenheten

– 496

25 325

24 729

– 2 648

2 152

Gator och förråd

7 688

301

596

–4

592

Parkförvaltning

4 225

182

– 382

– 70

– 452

Fastigheter

6 168

2 597

– 202

24

– 178

Dagvatten / återvinningsstationer
Område Upplevelse
Summa

424

85

173

0

173

2 913

687

– 538

687

149

145 051

48 253

– 14 274

14 555

280

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nämnd

265

0

51

0

51

Vingåkersbadet

4 314

1 604

80

49

129

Turism och fritid

698

357

– 353

269

– 84

Fritidsgården

2 076

88

56

68

124

Bibliotek

3 714

84

93

26

119

Kultur

2 205

236

270

– 234

36

Bidrag

2 476

0

14

0

14

Förvaltningsadministration
Summa

501

0

–2

0

–2

16 249

2 369

209

178

387

– 146

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Nämnd
Bygg- och planverksamhet
Områdesplanering
Bostadsanpassningsbidrag
Miljökontor
Summa
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462

0

– 146

0

2 999

1 611

132

411

543

845

34

– 295

– 66

– 361

2 309

0

– 1 027

0

– 1 027

3 808

2 209

113

132

245

10 423

3 854

– 1 223

477

– 746

Utfall 2017

Avvikelse mot 2017

Verksamhet
Alla belopp i tkr

Netto-

års budget

avvikelse

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

7 015

418

– 1 177

– 2 276

318

0

0

0

0

57 267

12 893

– 5 915

4 925

– 990

637

40

67

–7

60

12 993

2 994

113

1 146

1 258

5 380

906

– 347

335

– 12

116 240

21 167

– 9 208

8 063

– 1 145

Gymnasieskola

38 942

3 979

– 3 063

2 004

– 1 059

Grundsärskola

5 064

0

905

0

905

Gymnasiesärskola

5 170

0

– 522

0

– 522

Kultur

3 130

861

– 790

835

45

0

0

0

0

0

252 158

43 258

– 19 939

15 024

– 4 914

Nämnd och förvaltning

34 580

10 127

– 3 800

3 166

– 634

Ung integration

18 862

18 862

8 278

– 8 278

0

Individ- och familjeomsorg

66 015

22 291

– 18 749

13 851

– 4 898

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

Tidsenligt lärande
Summa

– 3 453

SOCIALNÄMNDEN

Funktionshinderomsorg

63 621

19 138

2 213

– 643

1 569

Äldreomsorg

138 222

47 147

– 34 764

31 769

– 2 995

Summa

321 299

117 565

– 46 822

39 865

– 6 957

TOTALT NÄMNDER

745 180

215 299

– 82 049

70 098

– 11 950

Kommunalskatt och statsbidrag

– 1 664

548 893

– 24

5 996

5 972

Arbetsgivaravgifter

82 626

102 341

– 2 976

5 492

2 516

Pensionskostnader

32 319

0

– 5 299

0

– 5 299

FINANSEN

Räntor på lån
Övriga finansiella poster
Summa

1

0

199

– 155

44

16 535

6 475

– 10 581

2 386

– 8 197

129 817

657 709

– 18 681

13 719

– 4 963

SUMMA DRIFTRESULTAT

– 16 914
Budget

14 925

Årets resultat, tkr

– 1 989

Räkenskaper
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Investeringsutfall
(tkr)

Återstår
Årsbudget

Utgifter

Inkomster

årsbudget

50

0

50

Datainvestering

600

661

– 61

Digitalisering, e-myndighet, e-arkiv

450

52

1 100

714

KOMMUNSTYRELSEN
Gemensam kommunadministration
Inventarier

Summa gemensam kommunadmistration

398
0

386

Samhällsbyggnadsenheten
Reservkraft MSB

0

418

370

– 48

Asfaltering/lappning av gator och vägar

1 500

3 451

1 522

– 429

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

1 035

1 035

Maskiner och vagnar till kosten samt upprustning

665

680

– 15

Lekredskap

300

443

– 143

Dagvattendiken

500

214

286

Trafikåtgärder Rätt fart i staden

800

572

228

000

1 006

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Oförutsett

1

–6

135

135

Summa samhällsbyggnadsenheten

5 935

6 784

1 892

1 042

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

7 035

7 498

1 892

1 428

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

0

0

320

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

154

0

31

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

557

0

43

SOCIALNÄMNDEN

510

432

0

78

8 650

8 641

1 892

1 901

1 892

16 371

SUMMA NÄMNDERNA
SUMMA, Investeringar synnerliga skäl
(se specifikation på nästa sida)
SUMMA INVESTERINGAR
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9 622
18 263

Investeringar med synnerliga skäl enligt kommunfullmäktiges beslut (belopp i tkr)
KF§

Projekt

KF-beslutat

Utfall 2016

Utfall 2017

Återstår

§ 24 den 18/4-16

Tennisparken

8 000

629

5 097

2 274

§ 24 den 18/4-16

Extra satsning asfaltering

4 000

932

661

2 407

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300

73

8 227

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda infratruktur rasrisk Vingåkersån

8 000

§ 24 den 18/4-16

Omläggning VA Hansjögatan

1 500

1 720

– 220

§ 24 den 18/4-16

Investering nya elevdatorer

2 595

895

1 700

§ 24 den 18/4-16

Sluttäckning av deponin

6 500

6 500

§ 24 den 18/4-16

Bygga ny ÅVC

10 000

10 000

§ 24 den 18/4-16

Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden

170

170

§ 24 den 18/4-16

Utveckling av Brene industriområde

1 000

§ 24 den 18/4-16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet

700

548

152

§ 18 den 13/3-17

Nytt ekonomisystem

2500

628

1 872

§ 69 den 26/6-17

Slottsskoleprojektet

§ 70 den 26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms slott

SUMMA Investeringar synnerliga skäl

342

7 658

1 000

12 800

12 800

1 200

1 200

67 265

1 903

9 622

55 740
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Fem år i sammandrag
2017

2016

2015

2014

2013

9 180

9 099

8 953

8 919

8 835

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

693

693

634

632

620

– 1 989

27 867

12 176

12 498

2 890

6 559

30 305

12 176

12 128

2 871

Nämnder och styrelser

– 11 950

– 2 147

– 917

2 972

– 5 766

Driftbudget totalt

– 16 914

22 754

5 915

9 019

2 860

(Lönekostnader och personalomkostnadspålägg)

351 506

324 914

290 887

278 041

267 065

Verksamhetens nettokostnader

554 902

513 085

473 485

456 039

444 352

Skatter och generella statsbidrag

551 990

539 710

485 582

468 220

447 376

101

95

98

97

99

Brutto

18 263

8 194

13 808

9 899

10 929

Netto

16 371

8 194

12 743

9 899

10 274

Tillgångar

371 792

324 262

322 795

265 161

242 165

Eget kapital

181 139

183 127

155 261

136 438

123 940

Skulder och avsättningar

190 654

141 134

167 534

128 724

118 225

49

56

48

51

51

36

36

42

35

35

Befolkning
(Antal invånare 31 december)
Kommunalskatt
(Kronor per intjänad hundralapp)
Personal
(Antal tillsvidareanställda 31 december)
Kommunens ekonomi (belopp i tkr)
Resultat
Årets resultat
Årets resultat enligt balanskravet
Budgetavvikelse

Personalkostnader

Verksamhetens nettokostnader i % av skatter och statsbidrag
Investeringar

Soliditet %
(Andel tillgångar finansierade med eget kapital)
Skuldsättningsgrad %
(Skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna)
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2017

2016

2015

2014

2013

– 4 701

20 758

12 516

11 792

1 446

Verksamhets nettokostnader

550 475

512 824

463 180

441 904

430 179

Tillgångar

887 521

852 859

795 932

729 191

708 767

Eget kapital

209 878

216 147

189 199

169 782

155 470

Skulder och avsättningar

677 644

636 711

606 732

559 409

553 297

24

25

24

23

22

72

72

72

71

73

Koncernens ekonomi (belopp i tkr)
(Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB)
Årets resultat

Soliditet
(Andel tillgångar finansierade med eget kapital)
Skuldsättningsgrad
(Skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna)

fem år i sammandrag
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Redovisningsprinciper
Redovisningen skedde i huvudsak enligt god redo
visningssed, i överensstämmelse med den nya redo
visningslagen för kommuner.
Kommunen avviker från god redovisningssed när det
gäller dokumentationen av redovisningssystem. Enligt den
kommunala redovisningslagen 2 kap 7 § ska varje kom
mun upprätta en beskrivning över bokföringssystemets
organisation och uppbyggnad för att ge en överblick över
systemet. Vingåkers kommun har ingen sådan dokumen
tation. Målet är att den ska påbörjas så snart som möjligt.
Kommunen avviker också från god redovisningssed
när det gäller komponentavskrivningar. Enligt Rådet för
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11:4 ska
komponentavskrivningar tillämpas från och med räken
skapsåret 2014. Komponentavskrivningar införs 2018.
I december 2015 utbetalades 28,7 mkr i statlig
engångsersättning för 2015–2016 med anledning av den
rådande flyktingsituationen. Enligt ett yttrande från RKR
ska dessa medel intäktsföras med minst en trettondel
2015. Samtliga medel intäktsfördes 2016 och kommunen
avvek därför från RKR:s yttrande.
År 2015 fullgjorde kommunen sin kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening genom att betala
in 995 tkr i extra medlemsinsats. I samband med det
skrev kommunen upp värdet i balansräkningen, så att
det motsvarade värdet på kommunens insatskapital i
Kommuninvest (8 511 tkr den 31 december 2015). Upp
skrivningen bokfördes mot eget kapital med 6 647 tkr.
Avskrivningar av fastigheter påbörjas året efter invest
eringarna blivit färdiga. Enligt god redovisningssed bör
avskrivningar påbörjas då en anläggning tas i bruk. Vad
beträffar inventarier påbörjas avskrivningen samma år
som anskaffandet, eftersom anläggningsregistret över
inventarier är integrerat i ekonomisystemet. För fastig
heter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och
100 år (slottet). Inventarier skrivs av på 5 (data och for
don) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs av på 25 år.
Avsättning för framtida kostnader för återställning av
deponi skedde i enlighet med planen, § 85/2004 fram
till och med 2013. En ny beräkning indikerar att kost
naderna hamnar på cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare har
kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponin.
Därför avsattes och kostnadsfördes resterande 4 mkr i
samband med bokslutet för 2014. Frågan aktualiseras för
nytt beslut i kommunfullmäktige. Kommunen tar emot
täckmassor från externa företag, vilket genererar årliga
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intäkter. De tillförs avsättningen. Totalt uppgick den till
21,7 mkr den 31 december.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden
minus eventuella investeringsbidrag, statsbidrag med mera.
Förråd värderas i enlighet med lägsta värdets princip,
det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet.
Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i för
skott, liksom övriga hyror. Avgiften för barnomsorgen
debiteras för innevarande månad.
Korttidsinventarier, det vill säga inventarier som antas
ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som
understiger 20 tkr, kostnadsförs direkt vid anskaffningen.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas
i balansräkningen under rubriken Bidrag till statlig infra
struktur och under övriga avsättningar. Den valda tiden
för upplösning av bidrag som redovisas i balansräkningen
får uppgå till högst 25 år och upplösningen ska påbörjas
det år den första utbetalningen av bidraget görs. Kom
munen har sedan 2013 betalat ut delar av bidraget. Där
med har upplösningen påbörjats och kostnadsförts med
411 tkr per år. Kostnaden finns budgeterad. I samband
med årsbokslut sker en årlig indexuppräkning.
Kostnadsräntor periodiseras till den redovisnings
period de tillhör.
Leverantörsfakturor som kommit in efter rapport
periodens slut, men som hör till den aktuella redovisnings
perioden, skuldförs och belastar periodens redovisning.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner
redovisas enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter periodi
seras efter årsprognosen. Semesterlöneskulden redovisas
som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen för kommunal
skatten 2017 periodiserades och påverkade periodens
resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Lands
ting (cirkulär 17:68) användes för periodiseringen av
slutavräkningen.
Sociala avgifter bokförs i form av procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med löneredo
visningen. År 2017 uppgick pålägget till 38,33 procent.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26
procent) periodiseras och belastar periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men
som rör den aktuella redovisningsperioden, fordringsförs
och tillgodoräknas periodens redovisning.

Ord och begrepp
Anläggningskapital

Likviditet

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas
i verksamheten.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad
enligt en fastställd avskrivningsplan.

Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsätt
ningar och eget kapital på balansdagen (171231).

Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder
och avsättningar. I det egna kapitalet återfinns även årets
vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.

Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader
och utgörs av sådana poster som inte kan betraktas som
normala för verksamheten.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som
är längre än ett år.

Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att
åskådliggöra utvecklingen av finansiell ställning och
olika verksamheter.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga ford
ringar och förråd.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisnings
perioder till vilka de hör.

Intern ränta

Resultaträkning

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anlägg
nings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en
viss verksamhet. Under 2017 uppgår den interna räntan
till 2,5 procent.

Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt
hur det egna kapitalet förändrats under året.

Kassaflödesanalys
Visar årets tillförda och använda medel samt förändring
av likvida medel.

Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan
siella styrka.

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgång
arna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande
verksamheten. Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.

ord och begrepp

61

Organisation och
mandatfördelning

Mandatfördelning i Vingåkers kommun
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Vingåkers kommun
Postadress: Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Besöksadress: Parkvägen 8. Växel: 0151-191 00
e-post: kommun@vingaker.se
www.vingaker.se

