Årsredovisning 2017
Ett sammandrag

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

VISION OCH VÄRDEGRUND
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar
för vår hälsa och vår gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över
att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och
historia. Vi uppmuntrar nytänkande och berömmer framgång.
Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på
samma våglängd. Därför lyckas vi.
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Anneli Bengtsson (S)
Vi fortsatte med den höga växel vi lade in i början av
mandatperioden och nu syns resultaten. Skolbygget är
på gång, liksom arbetet i Tennisparken. Projekteringen
av nya förskoleavdelningar och upprustningen av Säfstaholms slott sker enligt plan.
Kommunens arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare
fortsätter med satsningar både på arbetsgivarpolitiken och
på arbetsmiljön. Fler arbetar heltid och glädjande nog
sjunker sjukfrånvaron sakta men säkert.
Problemen med kompetensförsörjning delar vi med
resten av Sverige och konkurrensen är hård. Därför är
det strategiska arbetet så viktigt. Befolkningsprognosen
visar dessutom en stadig uppgång. Det innebär ett hårt
tryck på förvaltningar och verksamheter.
När det gäller ekonomin ser vi att de två största
nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, fortfarande har svårt att hålla sina ramar. Det
gör budgetarbetet komplicerat, särskilt med tanke på de
stora investeringar kommunen gör. Man kan säga att
vi gasar och bromsar samtidigt, men med en
skopa mod, lite kaxighet och smarta
lösningar kommer vi långt.
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N S VA R
ESPEKT

STOLT
Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster
och den service kommunen erbjuder medborgarna och den är
gemensam för alla verksamheter.

LÄS MER
Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning år 2017. Den behandlar främst om vi klarat
ekonomiska mål och verksamhetsmål men också
vision, framtid, med mera.
Hela årsredovisningen finns på
www.vingaker.se. Där kan du läsa
mer om verksamheter, mål
och resultat i ord, bild
och statistik.
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ÅRETS HÄNDELSER
Vingåkers kommun
gick till final med 20
andra kommuner i LRF:s
Årets Gröna Kommun
2017.
Arbetet med
att bygga nya
Slottsskolan 7-9
påbörjades.

Slottsskolan
7–9 startade
kommunens första
skolrestaurang med
tillagningskök.

I ett projekt
med frukost i skolmatsalen deltar 200
barn.

Slottsparkens
Arbetet med
Skolbiblioteken
arrangemang
Tennisparken
kunde köpa in böcker
besöktes av 7 500
påbörjades.
för 1 miljon kronor, tack
personer.
I Svenskt Näringsvare bidrag för att minska
livs ranking över
segregationen.
Kommunen tilldelaSävstaföretagsklimat klättrade
skolans A-hus
des utmärkelsen Bästa
Vingåker 6 placeringar till
totalrenoveraTillväxt i Sörmland 2017
plats 189.
för fjärde gången.
des.
Renoveringen av
Ett 20-tal perSäfstaholms slott
soner
anställdes i
påbörjades.
satsningen på extraI årets Sommarskoj
tjänster.
deltog 2 500 barn och
ungdomar.

EKONOMI
Efter flera år med positiva resultat slutade
2017 med ett underskott på 2 miljoner
kronor. Under åren med överskott öronmärkte kommunfullmäktige pengar för
specifika ändamål. En del av dessa medel
(8,5 mkr) användes 2017. Det justerade
resultatet blev + 6,5 mkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att
kommunen varje år ska ha ett resultat
på minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Med det justerade
resultatet blev det 1,19 procent.
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VERKSAMHETERNA
Nämnderna hade sammanlagt ett underskott på nästan 12 miljoner kronor jämfört
med budget och den finansiella verksamhetens underskott var knappt 5 miljoner.
Nedan kommenteras nämndernas budgetavvikelser.
Kommunstyrelsen +280 tkr.
Vingåkers kommunbidrag till Viadidakt,
som är en gemensam nämnd för vuxnas
lärande, integration och arbetsmarknad i
Katrineholm och Vingåker, blev 1,5 mkr
högre än beräknat. Viadidakt gjorde ett
positivt resultat, som för Vingåkers del
vägde upp det högre kostnaderna.
Kultur- och fritidsnämnden +387 tkr.
Samtliga verksamheter redovisade posi
tiva resultat. Det berodde främst på korta
vakanser, men också på att badhusets
besöksantal ökade med närmare 5 procent.
Samhällsbyggnadsnämnden –746 tkr.
Nämndens minusresultat var en förbättring från tidigare års betydligt större
underskott. Kostnaderna för bostads
anpassningar blev lägre än 2016 och fler
sålda tomter gav högre intäkter. Däre
mot ökade kostnaderna när det gällde
omr ådesp lanering, eftersom detalj
planearbetet för två nya områden
startade.

Barn- och utbildningsnämnden
–4,9 mkr.
Det stora underskottet berodde fram
förallt på att antalet elever ökade mer
än beräknat (–2,8 mkr). Landsbygds
skolorna hade svårt att hålla budgeten för
personalkostnader (–1,6 mkr) och gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan
hade ett underskott på nära 1,9 mkr.
Positiva avvikelser hade grundsärskolan,
skolskjutsarna och fritidshemsförvaltningen.

KOMMUNALA BOLAG

All kommunal verksamhet drivs inte av
nämnder och förvaltningar. Vingåkers
kommunkoncern består också av tre
helägda dotterbolag: AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och
Vingåker Vatten och Avfall AB. När
bolagen går bra, ökar kommunens tillgångar. Det sammanlagda resultatet för
koncernen var ett underskott på 4,7 mkr.

Socialnämnden –6,9 mkr.
Nämndens underskott var det största på
många år och uppkom framförallt det
första halvåret. Störst underskott visade
hemtjänsten (3,0 mkr) institutionsvård för
vuxna (2,6 mkr), Humlegårdens demensavdelningar (1,8 mkr) och familje
hemsvård för barn och unga (1,5 mkr).
Överskottet i funktionshinderomsorgen
på 2,8 mkr berodde på att en
planerad verksamhet
inte startade.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunen har sju övergripande mål för
åren 2016–2019. Till dem hör ett antal
resultatmål. Måluppfyllelsen bedöms i
tre nivåer. Det har visat sig i flera fall att
resultaten är svåra att följa upp, bland
annat på grund av att statistik kommer för
sent eller att viktiga förutsättningar har

ändrats. Inför nästa mandatperiod är det
viktigt att dra lärdomar av erfarenheterna
när mål och indikatorer formuleras
I den fullständiga årsredovisningen
finns en detaljerad beskrivning av verksamheternas måluppfyllelse.

Bedömning

Antal resultatmål

Målet är uppfyllt till 100 procent
Målet är uppfyllt till över 80 men inte till 100 procent
Målet är uppfyllt till mindre än 80 procent
Måluppfyllelsen går inte att bedöma
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FRAMTID

INVESTERINGAR
År 2017 investerade kommunen för
16,4 mkr, dubbelt så mycket som året
innan. Av dem gjordes 9,6 mkr av så
kallade synnerliga skäl. Sådana invest
eringar kan finansieras med lån. De
största enskilda investeringarna var
•• Tennisparken, 5,1 mkr
•• omläggning av vatten och avlopp vid
Hansjögatan. 1,7 mkr
•• elevdatorer, 895 tkr
•• kostverksamhetens kök och matsalar,
680 tkr
•• extra asfaltering, 661 tkr
•• nytt ekonomisystem, 628 tkr
•• skatehallen, 548 tkr
•• ny lagringslösning för it, 472 tkr
•• lekredskap, 443 tkr.

Varje nämnd har en investeringsbudget
som utnyttjades i olika grad. Investeringarna handlar om allt från att åtgärda
rasrisken vid Vingåkersån, till nytt grus
på gångarna vid slottet, klassrumsmöbler
och tv-apparater till korttidsavdelningen.
En detaljerad lista finns i den fullständiga
årsredovisningen.

SJUKFRÅNVARO
År 2017 bröts den negativa trenden och
sjukfrånvaron minskade. Kommun
styrelsen beslöt att tillföra 500 tkr till
förebyggande arbete för att sänka frånvaron ytterligare.
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Befolkningen i Vingåkers kommun fortsätter öka. Vid årets slut var antalet invånare 9 180, en ökning med 81 personer.
Befolkningstillväxten ställer krav på
högre kapacitet i verksamheterna, eftersom
det är framförallt andelen barn och äldre
som ökar. Antalet personer i yrkesverksam ålder, 19–64 år minskar de närmsta
åren. Det betyder att färre ska försörja fler.
Kommunens resursfördelningsmodell
revideras 2018.
Kompetensförsörjningen till verksamheterna får också en avgörande betydelse
för hur väl kommunen lyckas fullgöra
sitt uppdrag.
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Kontaktperson: Elin Höghielm, ekonomichef
E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
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