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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 9 april 2018, ca. 10.45. I anslutning till heldagen med
Kommunstyrelsen

Plats:

Stora Salen, Åbrogården i Vingåker

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
- Information från KLF
- Medborgardialog 2018
2. Information från tjänstemän i beslutsärenden
3. Projektplan – Dataskyddsförordningen (GDPR)
Ärenden till Kommunstyrelsen
4. Svar på revisionsrapport – Granskning av investeringar
5. Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun
6. Remiss – Sörmlandsstrategin
Ärenden till Kommunfullmäktige
7. Policy och riktlinjer för sponsring
8. Detaljplan – Ålsätter 1:29 m.fl.
9. Remiss – Regionbildning i Sörmland
10. Årsredovisning för Vingåkers kommun 2017
11. Svar på motion om fria arbetskläder för förskolepersonal
12. Särskilda skäl för att behålla valdistrikten i Vingåkers kommun under valet
till Europaparlamentet 2019
13. Begäran om kommunal borgen – Vingåkers ryttarförening
14. Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
15. Redovisning av motioner som inte besvarats
Anmälningsärenden
16. Delegationsbeslut
17. Delgivningar
Övrigt
18. Övriga frågor

Föredragande
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Ekonomichef

Ekonomichef

Välkommen!
Anneli Bengtsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

39 (X)

Ks §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

40 (X)

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser X att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringen sker onsdagen den 11 april, kl.8.00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

41 (X)

Ks §

Information
Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunledningsförvaltningen
Medborgardialog 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

42 (X)

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet tar del av föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Svar på revisionsrapport – Granskning av investeringar
- Årsredovisning för Vingåkers kommun 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

43 (X)

Ks §

KS 2018/103

Projektplan – Dataskyddsförordningen (GDPR)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen från EU (GDPR) i kraft,
liksom dataskyddslagen som är kompletterande bestämmelser till
dataskyddsförordningen. Propositionen som ligger till grund för dataskyddslagen
förväntas regeringen besluta i mitten på mars 2018. Det som för närvarande finns om
dataskyddslagen är utredningen ”Ny dataskyddslag” (SOU 2017:39). Dessutom
kommer ändringar att ske i andra närliggande lagar. Genom detta kommer den nu
gällande personuppgiftslagen att upphöra. Inför detta är det ett antal förberedelser som
behöver genomföras i Vingåkers kommun som rör både teknik och arbetssätt.
Beslutsunderlag
Projektplan – Projekt anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Projektplan

Projektet Anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Organisatorisk enhet

Kommunledningen

Projektbeställare

Kommunchef Ralf Hedin

Projektets beställarombud
Projektledare

Kommunjurist Inger Malmqvist

Datum

2018-02-22

Diarienummer/Dokumentbeteckning
Version
Bilagor
Distributionslista

1

7

1

Bakgrund, omvärldsbeskrivning

1.1

Allmän bakgrund
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen från EU (GDPR) i kraft,
liksom dataskyddslagen som är kompletterande bestämmelser till
dataskyddsförordningen. Propositionen som ligger till grund för dataskyddslagen
förväntas regeringen besluta i mitten på mars 2018. Det som för närvarande finns om
dataskyddslagen är utredningen ”Ny datatskyddslag” (SOU 2017:39). Dessutom
kommer ändringar att ske i andra närliggande lagar. Genom detta kommer den nu
gällande personuppgiftslagen att upphöra. Inför detta är det ett antal förberedelser
som behöver genomföras i Vingåkers kommun som rör både teknik och arbetssätt.

2

Projektets intressenter samt mål för projektet

2.1

Intressenter och deras behov/önskemål
Vingåkersbor och allmänhet i övrigt är en intressentgrupp eftersom de ska vara
förvissade om att deras personuppgifter mm behandlas på ett korrekt sätt av
kommunen.
Självklart är också den politiska ledningen en intressent, eftersom den ansvarar för
lagligheten i den kommunala verksamheten.
En annan intressentgrupp är kommunens samtliga anställda. De ska känna trygghet i
att de arbetar i enlighet med den nya lagstiftningen och att de vet vad den innebär.
En specifik grupp intressenter inom de anställda är de som på olika sätt förväntas
genomföra de förändringar som krävs för att kommunen den 25 maj 2018 ska kunna
arbeta i enlighet med den nya förordningen. Denna grupp kan behöva definieras
närmare men här ingår till exempel chefer, medarbetare på IT-enheten,
nämndsekreterare, beslutsfattare med flera.

2.2

Effektmål
Effekten av projektet ska bli att kommunen arbetar i enlighet med den nya
dataskyddsförordningen.

2.3

Projektmål
1. Samtliga tretton steg i Datainspektionens publikation ”Förberedelser inför EU:s
dataskyddsförordning” ska ha gåtts igenom senast den 25 maj 2018 (se avsnitt 8 i
denna projektplan).
2. En redovisning av vad som har gjorts för varje steg ska ha dokumenterats i en
slutrapport som presenteras för styrgruppen senast den 13 juni 2018.

2
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2.4

Tilldelade ramar

2.4.1

Tidsram, start och sluttidpunkt

Projektet är redan påbörjat. Projektmålen ska vara uppnådda enligt de datum som
anges under 2.3 ovan.
FEBRUARI – MAJ Definiera viktiga områden att arbeta med som de punkter som
nämns i Datainspektionens checklista samt tydliggöra GDPR för medarbetarna inom
kommunen.
Andra närliggande processer och styrdokument som t.ex. informationssäkerhet,
dokument-och ärendehantering, upphandling, systemförvaltning och IT-drift bör
också ses över.

FEBRUARI-MARS/Kommunens behandlingar av personuppgifter samlas in för att
kunna läggas in i register. Rutiner för inrapportering av nya
personuppgiftsbehandlingar i kommunen tas fram.
MARS – MAJ/ Uppgradering av kommunens personuppgiftsbiträdesavtal.
APRIL – MAJ/Dataskyddsombud anställs.
APRIL – MAJ/ Ökad medvetenhet hos medarbetarna genom eventuell utbildning
eller självstudier.
2.4.2

Ram för personresurser och övriga resurser

Projektgruppen utgörs av systemförvaltarna som kommer att vara de som skall se till
att respektive förvaltning vet vad som förväntas enligt den nya lagstiftningen. De
kommer i framtiden att ta emot de nya personuppgiftsbehandlingar som kommer att
ske inom respektive förvaltning för att lägga in det i kommunens register. För att det
skall fungera fr.o.m den 25 maj 2018 tills vidare bör de ha tillgång till ett
supportsystem.
2.4.3

Kostnadsram

Kostnaderna utgörs huvudsakligen av arbetstid för berörda. Därutöver kan det bli
kostnader för ev. utbildning. Det kan vara både intern och extern utbildning både för
speciellt berörda grupper men även för alla medarbetare. Både användande av
konsulter och support av SKL kan ske. Då tiden för genomförande av projektet är
kort kan utomstående expertis behövas kopplas till projektet då berörd personal inte
har tillräckligt med arbetstid att lägga ned på projektet.
Projektledaren håller projektägaren informerad inför beslut om sådant som genererar
kostnader utöver arbetstid.
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2.5

Projekttriangeln
Prestanda/Kvalitet/Resultat

Resurser

Tid

Den primära prioriteringen för projektet är att säkerställa att kommunen arbetar i
enlighet med den nya förordningen. Därefter är det viktigt att projektmål 1 är nått när
förordningen träder i kraft, den 25 maj 2018.

3

Projektorganisation
Styrgrupp

Kommunledningsgruppen

Styrgruppens ordförande

Kommunchefen Ralf Hedin

Projektledare

Kommunjuristen Inger Malmqvist

Projektgrupp

Systemförvaltargruppen

4

Kommunikation

4.1

Möten och kommunikationsrutiner
Ett urval av kommunledningens möten används som styrgruppsmöten, efter beslut av
kommunchefen.
Projektledaren beslutar efter samråd med projektgruppen om dessa möten. Eftersom
tiden för genom förande är kort behöver säkert systemförvaltargruppen träffas minst
var tredje vecka.
Styrgruppens ordförande samt projektledaren bör träffas varje vecka för
avrapportering och uppföljning.
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4.2

Projektdokument
Projektledaren redovisar arbetet för styrgruppen efter beslut från styrgruppens
ordförande.

5

Leverans och överlämning vid projektslut

5.1

Överlämning till mottagare - till vilka och hur?
Projektledaren redovisar vid styrgruppens möte den 16 maj 2018 läget inför lagens
ikraftträdande.
Projektledaren redovisar en slutrapport till styrgruppen senast den 13 juni 2018.

6

Projektplanering

6.1

Grindar
Grindar ersätts av projektledarens deltagande på KL-möten/styrgruppsmöten.

6.2

Resursplanering: personer
Personer i projektgruppen

Torbjörn Jansson
Åsa Glimring
Dan Ulf
Åsa Westerlund
Maria Redfors
Åsa Pettersson
Malin Sandnell
Maria Pettersson
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6.3

Resursplanering: övriga resurser
Prövas fortlöpande under projektets gång.

6.4

Ekonomi
Se avsnitt 2.4.3 ovan om kostnadsramar.

7

Risker

7.1

Riskanalys med åtgärder
Riskanalys genomförs vid första mötet med projektgruppen och redovisas på första
styrgruppsmötet därefter.

8

Övrigt
Den proposition som krävs kommer inte förrän i mars. Det innebär att vi inte vet
exakt vad riksdag/regering kommer att besluta. Det kan bli avvikelser från SOU:n.

6
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Utdrag ur Datainspektionens publikation ”Förberedelser inför EU:s
dataskyddsförordning”

Nedan återges de 13 punkterna och den korta ledtexten för varje punkt. Publikationen
finns att läsa i sin helhet på Datainspektionens hemsida
(https://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-forberedelser-pua.pdf).

1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?
Ni bör försäkra er om att beslutsfattare och nyckelpersoner inom er organisation är
medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av
dataskyddsförordningen. Ni bör också undersöka hur er organisation kommer att
påverkas av förordningen och identifiera de områden som ni måste arbeta särskilt
med.

2. Vilka personuppgifter hanterar ni?
Ni bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni hanterar, hur de samlas
in och till vem uppgifterna lämnas ut. Ni kan behöva göra en bred översyn för att ta
reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika delarna av er organisation.

3. Använder ni missbruksregeln idag?
Ni bör undersöka om ni i er verksamhet har utnyttjat personuppgiftslagens undantag
för att behandla personuppgifter i ostrukturerat material, den så kallade
missbruksregeln. Denna regel kommer inte att finnas kvar i förordningen. Ni bör
därför särskilt undersöka om behandling som idag stödjer sig på missbruksregeln är
förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.

4. Vilken information lämnar ni?
Ni bör granska den information som ni lämnar till de registrerade och fundera över
vilka förändringar av den informationen som kan bli nödvändig att göra.

5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?
Ni bör se över era rutiner för att säkerställa att ni kan uppfylla alla rättigheter som
de registrerade har enligt dataskyddsförordningen, som exempelvis hur ni raderar
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personuppgifter och hur ni lämnar ut uppgifter elektroniskt i ett allmänt använt
format.

6. Med vilket rättligt stöd behandlar ni personuppgifter?
Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket
rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.

7. Hur inhämtar ni samtycke?
Ni bör undersöka på vilket sätt ni inhämtar samtycke, vilken information ni lämnar
och hur ni sparar uppgiften om att samtycke har lämnats av den registrerade.

8. Behandlar ni personuppgifter om barn?
Ni bör redan nu fundera på hur ni ska kontrollera en persons ålder och hur ni ska
inhämta vårdnadshavares samtycke i samband med behandling av barns
personuppgifter online.

9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
Ni bör se till att ni har tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och
utreda personuppgiftsincidenter.

10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling?
Ni bör fundera på om er personuppgiftsbehandling är förenad med särskilda risker
för enskildas fri- och rättigheter och om ni i så fall måste göra en
konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddsförordningen.

11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?
Ni bör redan nu ta hänsyn till dataskyddsförordningens regler när ni tar fram nya itsystem eller förändrar befintliga. Det ger en större möjlighet att följa reglerna, höja
säkerheten och förhindra onödiga framtida kostnader.
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12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
Ni bör bestämma var i er organisation som ansvaret för dataskyddsfrågor ska ligga.
Om det krävs enligt dataskyddsförordningen måste ni även formellt utse ett
dataskyddsombud.

13. Har ni verksamhet i flera länder?
Om er organisation bedriver verksamhet i flera olika EU-länder bör ni ta reda på
vilken dataskyddsmyndighet som ansvarar för tillsynen av de
personuppgiftsbehandlingar ni utför.

9
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

44 (X)

Ks §

KS 2018/25

Svar på revisionsrapport – Granskning av investeringar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra åtgärderna utifrån
handlingsprogrammet.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska styrning och planering av
investeringar inklusive investeringar hos andra huvudmän där kommunens borgen
krävs. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig planering, styrning och
kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi oavsett vem
som äger investeringarna. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.
Revisorerna rekommenderar därför att kommunstyrelsen tar fram tydliga processer,
styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar. Vidare att kalkyl
inklusive driftkostnad och andra driftkonsekvenser alltid finns som underlag för beslut
av nya investeringar oavsett vems regi den sker, att regler och riktlinjer för
uppföljning och slutredovisning av investeringar tas fram och att dokumentation av
beslut i styrgrupp sker för alla projekt. Kommunstyrelsen föreslås också att säkerställa
att en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för
investeringar sker och slutligen att kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av
investeringar tas med och inryms i kommunens budget.
Förvaltningen föreslår följande handlingsplan och åtgärder:
Vad
Investeringsprocessen

Vem
Elin

När
Kv2/2018

Riktlinjer/anvisningar för
investeringar
Investeringskalkyl/driftkalkyl

Elin

Kv2/2018

Kommentar
Styrdokument inkl. årshjul,
policy antas av fullmäktige
Bilaga till policy

Elin

Kv2/2018

Bilaga till riktlinjer/policy

Yrkande
Ordföranden yrkar på att lägga till beslutspunkten
-

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra åtgärderna utifrån
handlingsprogrammet.

Arbetsutskottet godkänner yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-15
Svar på revisionsrapport
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

45 (X)

Revisionsrapport – Granskning av kommunens styrning och planering av investeringar
inklusive hos andra huvudmän där kommunens borgen krävs Inkl. bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

vingaker.se

1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-03-13

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39

elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 25/2018

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
kommunens styrning och planering av investeringar
inklusive hos andra huvudmän där kommunens
borgen krävs”
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska styrning och planering av
investeringar inklusive investeringar hos andra huvudmän där kommunens borgen
krävs. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig planering, styrning och
kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi oavsett vem
som äger investeringarna. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.
Revisorerna rekommenderar därför att kommunstyrelsen tar fram tydliga processer,
styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar. Vidare att kalkyl
inklusive driftkostnad och andra driftkonsekvenser alltid finns som underlag för beslut
av nya investeringar oavsett vems regi den sker, att regler och riktlinjer för
uppföljning och slutredovisning av investeringar tas fram och att dokumentation av
beslut i styrgrupp sker för alla projekt. Kommunstyrelsen föreslås också att säkerställa
att en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för
investeringar sker och slutligen att kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av
investeringar tas med och inryms i kommunens budget.
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Förvaltningen föreslår följande handlingsplan och åtgärder:
Vad
Investeringsprocessen

Vem
Elin

När
Kv2/2018

Riktlinjer/anvisningar för
investeringar
Investeringskalkyl/driftkalkyl

Elin

Kv2/2018

Kommentar
Styrdokument inkl årshjul,
policy antas av fullmäktige
Bilaga till policy

Elin

Kv2/2018

Bilaga till riktlinjer/policy

Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
Revisorerna önskar svar senast 180416.
Förvaltningens ståndpunkt
Inom kommunledningsförvaltningen pågår sedan tidigare ett arbete med att tydliggöra
kommunens budgetprocess inklusive investeringsprocessen. Kommunen behöver
vidareutveckla budgetprocessen när det gäller samband mellan investerings- och
driftbudgetering samt utveckla organisation, ansvar, samordning och kontroll för
större investeringsprojekt. Speciellt viktigt är att koncernperspektivet råder. Vi
behöver vidareutveckla direktiv och anvisningar på central nivå där fokus ska vara att
tydliggöra processen för investeringsbudget samt tillhörande beslutsunderlag. Rutin
för uppföljning och slutrapportering behöver fastställas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens svar
och överlämnar det till revisorerna.
Bilagor
Svar på revisionsrapport – ”Granskning av kommunens styrning och planering av
investeringar inklusive hos andra huvudmän där kommunens borgen krävs”
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers Kommunfastigheter AB
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3 (3)
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Datum

2018-03-13
Vår handläggare

Elin Höghielm
Vår beteckning

KS 25/2018

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
kommunens styrning och planering av investeringar
inklusive hos andra huvudmän där kommunens
borgen krävs”
Bakgrund
Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska styrning och planering av
investeringar inklusive investeringar hos andra huvudmän där kommunens borgen
krävs. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig planering, styrning
och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi
oavsett vem som äger investeringarna.
Revisorerna rekommenderar därför att kommunstyrelsen tar fram tydliga
processer, styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar.
Vidare att kalkyl inklusive driftkostnad och andra driftkonsekvenser alltid finns
som underlag för beslut av nya investeringar oavsett vems regi den sker, att regler
och riktlinjer för uppföljning och slutredovisning av investeringar tas fram och att
dokumentation av beslut i styrgrupp sker för alla projekt. Kommunstyrelsen
föreslås också att säkerställa att en ändamålsenlig politisk behandling och
prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar sker och slutligen att
kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av investeringar tas med och
inryms i kommunens budget.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens svar
Inledningsvis kan konstateras att det alltid är värdefullt för förvaltningen att denna
typ av granskning genomförts och resultatet av densamma indikerar, precis som
förvaltningen redan uppmärksammat, att det finns förbättringsområden som
förvaltningen behöver arbeta med. De brister som revisorerna påtalar kan till stor
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2 (2)
del förklaras av att det saknats dokumenterade och kända rutiner, även om rutiner
till viss del finns.
Vi tar med oss revisorernas synpunkter i vårt fortsatta utvecklingsarbete bland
annat i samband budgetprocessen och vid översyn av kommunens styrdokument.
Sedan tidigare finns ett pågående arbete inom förvaltningen med att tydliggöra
kommunens budgetprocess inklusive investeringsprocessen. Kommunen behöver
vidareutveckla budgetprocessen när det gäller samband mellan investerings- och
driftbudgetering samt utveckla organisation, ansvar, samordning och kontroll för
större investeringsprojekt. Speciellt viktigt är att koncernperspektivet råder. Vi
behöver vidareutveckla direktiv och anvisningar på central nivå där fokus ska vara
att tydliggöra processen för investeringsbudget samt tillhörande beslutsunderlag.
De investeringskalkyler som finns idag har hittills inte fyllt syftet att ligga till grund
inför beslut om investeringar. Rutin för uppföljning och slutrapportering behöver
fastställas.
Förvaltningen föreslår följande handlingsplan och åtgärder:
Vad
Investeringsprocessen
Riktlinjer/anvisningar för
investeringar
Investeringskalkyl/driftkalkyl

Vem När
Kommentar
Elin Kv2/2018 Styrdokument inkl årshjul,
policy antas av fullmäktige
Elin Kv2/2018 Bilaga till policy
Elin

Kv2/2018 Bilaga till riktlinjer/policy

VINGÅKERS KOMMUN 180205
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och planering av
investeringar inklusive hos andra huvudmän där kommunens borgen krävs
Vingåkers kommun har en investeringsbudget som 2016 uppgick till 8,6 mnkr. Därutöver kan
kommunfullmäktige besluta om investeringsprojekt med synnerliga skäls som lånefinansieras.
Detta har ännu inte utnyttjats på så sätt att kommunen inte har någon egen långfristig
låneskuld. En del av kommunens verksamhetslokaler hyrs av Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Kommunens sammanlagda borgensåtagande till de tre helägda kommunala bolagen uppgick
2015-12-31 till 426,5 mnkr och detta åtagande har ökat under 2016 och 2017. För vissa större
investeringar som genomförs av de kommunala bolagen kommer kommunen att stå för hela
eller delar av driftskostnaden direkt eller indirekt samt ta på sig ett ekonomiskt ansvar i form av
borgensåtagande. Kommunens befolkning har också varierat under de senast 10 åren och det
har varit både minskning och ökning. Detta innebär att det inte alltid är enkelt för kommunen
att bedöma behovet av investeringar och ekonomiskt utrymme framöver. Det är viktigt att beslut
med betydande ekonomiska konsekvenser är välgrundade och bygger på genomarbetade
beslutsunderlag. Mot denna bakgrund har revisorerna granskat kommunens styrning och
planering av investeringar inklusive de som görs hos andra huvudmän där kommunens borgen
krävs.
Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfråga:
•

Säkerställer Kommunstyrelsen att det finns ändamålsenlig planering, styrning och
kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi oavsett vem
som äger investeringen?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen.
Granskningen visar att Kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig
planering, styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi
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oavsett vem som äger investeringarna. Granskningen har omfattat sju kontrollmål och fyra
bedöms som ej uppfyllda medan tre bedöms som delvis uppfyllda.
Vi rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•

Kommunstyrelsen tar fram tydliga processer, styrande dokument och dokumenterade
rutiner får investeringar.

•

Kommunstyrelsen ser till att kalkyl inklusive driftkostnad och redovisning av övriga
driftkonsekvenser alltid finns med vid beslut av nya investeringar oavsett i vems regi
investeringen utförs.

•

Kommunstyrelsen tar fram regler och riktlinjer för uppföljning och slutredovisning av
investeringar inklusive de som sker i bolagen.

•

Kommunstyrelsen ansvarar för att dokumentation av beslut i styrgrupp sker i alla
projekt.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av
projekt och tidpunkter för investeringar sker.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av investeringar tas med och inryms i
kommunens budget.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av kommunens
styrning och planering av investeringar inklusive hos andra huvudmän där kommunens borgen
krävs". Rapporten har hanterats på revisorernas möte den 17 januari och överlämnas härmed
för åtgärder. Svar önskas senast 2018-04-16 till revisorerna.

ÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

PeterVogt
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Sammanfattning
Vingåkers kommun har en investeringsbudget som 2016 uppgick till ~,6 m~kr. Där~töver
kan kommunfullmäktige besluta om investeringsprojekt med synnerlIga skal som lane:finansieras. Detta har ännu inte utnyttjas på så sätt att kommunen inte har någon egen
långfristig låneskuld. En del av kommunens verksamhetslokaler hyrs av det helägda
kommunala bolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. Kommunen sammanlagda borgensåtagande till de tre helägda kommunala bolagen uppgick 2015-12-3 1 till 426,5 mnkr.
Utöver detta har kommunen borgensåtagande till föreningar med 3,0 mnkr. Borgensåtagandet har ökat under 2016 och 2017·
Kommunens befolkning har varierat under de senaste 10 åren. Från 9 212 invånare 2006
ner till 8 775 invånare 2012 och sedan en ökning till 9 019 invånare 2016. Detta innebär
att det inte alltid är enkelt för kommunen att bedöma behovet av investeringar och ekonomiskt utrymme framöver. Vissa större investeringar genomförs dessutom av andra juridiska personer, även om kommunen kommer att stå för hela eller delar av driftkostnader direkt eller indirekt samt dessutom ta på sig ett ekonomiskt ansvar i form av borgensåtagande.
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer kommunstyrelsen att detfinns ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens
ekonomi oavsett vem som äger investeringen?

Vi bedömer att Kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig planering,
styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi
oavsett vem som äger investeringen. Vi grundar vår bedömning på en samlad bedömning
av kontrollmålen:

•

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för investeringar?
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi grundar detta på att de dokument
som finns i vissa fall är gamla, de är inte kända och används inte regelbundet som
underlag för beslut.

•

Görs scenarioför olika befolkningsutvecklingar innan beslutfattas om investeringar? Vår bedömning är att scenarion och prognoser genomförs i viss utsträckning. Ett större fokus på scenarion har skett de senaste åren, vilket vi bedömer
som positivt.

•

Görs någon total bedömning av vad kommunens ekonomi tål iform av investeringar finansierade inom ram, med lån eller borgen samt driftkonsekvenser av
dessa? Ingår detta i kommunens budgetarbete? Vi bedömer kontrollmålet som
delvis uppfyllt. Kommunen uppger att man stämmer av det totala utrymmet med
Kommuninvest. Vi noterar dock att det är en större ökning av borgensåtagandet
till de kommunala bolagen i Budget 2018 flerårsplan 2019-2020, och då inte bara
till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Det finns ett beslut om en investeringsram,
men också ett angivet investeringsutrymme med hänsyn till en bedömning av vad
kommunens ekonomi klarar. Vi noterar även ökningen för investeringar med synnerliga skäl. Kommunen har tagit med kapitalkostnader för dessa i budgeten. Vi
noterar dock att det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till- 3 386 tkr. Enligt
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Kommunallagen 8 kap 5 a§ ska ett negativt resultat för ett visst räkenskapsår regleras under de närmast följande tre åren.

•

Finns det genomarbetade besluts- och kalkylunderlag till investeringar och dess
konsekvenser på kommunens ekonomi inklusive driftkostnader? Vi bedömer
kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att de kalkyler och redovisningar av
konsekvenser för kommunens driftkostnader som har funnits som beslutsunderlag
för de granskade investeringarna inte har varit tillräckliga. Vi grundar detta på att
det först i ett sent skede har redovisats kalkyler och driftkonsekvenser. Beslut om
utökning av projektet främst avseende Slottsskolan har tagits utan att vi har sett
någon kalkyl på detta förrän i ett sent skede. Då har även förutsättningarna ändrats genom att fritidshem och kulturs kola har tillkommit. Projektet om säkring av
åvallarna har funnits aktuellt under mycket lång tid. Beslut om genomförande av
utredning har tagits och det finns ett förslag till åtgärd, men vi har inte sett någon
tydlig kalkyl för investeringen och dess driftkostnader, endast för utredningsåtgärder. När det gäller Tennisparken finns ett underlag med en preliminär kostnadskalkyl från 2016.

•

Sker någon uppföljning och slutredovisning av investeringar? Vi bedömer att
kontrollmålet inte är uppfyllt. Den information som lämnas sker vid ägardialoger
och rapportering direkt till Kommunstyrelsen. Den är inte dokumenterad och
därmed svår att följa i efterhand eller för personer som inte ingår i ägardialogen.
Efter beslutet om att Kommunstyrelsen ska vara politisk styrgrupp i juni 2017
finns ärendet först i december 2017 och då som informationsärende.

•

Hur följs driftkonsekvenserna upp både avseende investeringar som görs i kommunens egen regi, respektive i bolag? Vi bedömer att driftkonsekvenserna tas
med i budgetarbetet oavsett om investeringarna görs i egen regi respektive bolag.
Det är tydligt för stora projekt, men inte tydligt för mindre. Vi ser dock ingen löpande uppföljning av projekten och deras driftkonsekvenser eller någon slutredovisning där detta redovisas.

•

Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar? Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Det finns
många akuta investeringar som åtgärdas för närvarande då de blivit akut nödvändiga, trots att de har varit aktuella under en längre tid. Detta försvårar prioriteringarna, när de inte har skett över tid.
Vi rekommenderar att

•

Kommunstyrelsen tar fram tydliga processer, styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar.

•

Kommunstyrelsen ser till att kalkyl inklusive driftkostna~ och re~ovisning av ~v
riga driftkonsekvenser alltid finns med vid beslut av nya mvestermgar oavsett l
vems regi investeringen utförs.

•

Kommunstyrelsen tar fram regler och riktlinjer för uppföljning och slutredovisning av investeringar inklusive de som sker i bolagen.

•

Kommunstyrelsen ansvarar för att dokumentation av beslut i styrgrupp sker i alla
projekt.
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•

Kommunstyrelsen säkerställer att ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar sker.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av investeringar tas med och inryms i kommunens budget.

December 2017
Vingåkers kommun

PwC

5 av 19

30

Styrning och planering av investeringar

1.

Inledning

Bakgrund
Vingåkers kommu~ h~r en investeringsbudget som 2016 uppgick till 8,6 mnkr. Därutöver
kan ~ommunfullma~?ge b~sluta om investeringsprojekt med synnerliga skäl som lånefi1.1.

~ansl~ra.s . I?etta har annu mte utnyttjas på så sätt att kommunen inte har någon egen
langfnstlg laneskuld. ~n ~el av kommunens verksamhetslokaler hyrs av det helägda
kom:nunala bo!aget Vmga~~rs Kommunfastigheter AB. Kommunens sammanlagda borge~satagande till de tre helagda kommunala bolagen uppgick 201 5- 1 2-31 till 426,5 mnkr.
Utover detta har kommunen borgensåtagande till föreningar med 3 o mnkr. Borgensåta'
gandet har ökat under 2016.

Kommunens befolkning har varierat under de senaste 10 åren. Från 9 212 invånare 2006
ner till 8 775 invånare 2012 och sedan en ökning till 9 019 invånare 2016. Detta innebär
att det inte alltid är enkelt för kommunen att bedöma behovet av investeringar och ekonomiskt utrymme framöver. Vissa större investeringar genomförs dessutom av andra juridiska personer, även om kommunen kommer att stå för hela eller delar av driftkostnader direkt eller indirekt samt dessutom ta på sig ett ekonomiskt ansvar i form av borgensåtagande.
Det är viktigt att beslut med betydande ekonomiska konsekvenser är välgrundade och
bygger på genomarbetade beslutsunderlag. I och med detta har revisionen beslutat att
genomföra en granskning inom detta område.

1.2.
Revisionsfråga och kontrollmål
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer kommunstyrelsen att det finns ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi oavsett vem som
äger investeringen?
För att besvara revisionsfrågan har vi utgått från följande kontrollmål:

•

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för investeringar?

•

Görs scenario för olika befolkningsutvecklingar innan beslut fattas om investeringar?

•

Görs någon total bedömning av vad kommunens ekonomi t~l i form av investeringar finansierade inom ram, med lån eller borgen samt dnftkonsekvenser av
dessa? Ingår detta i kommunens budgetarbete?

•

Finns det genomarbetade besluts- och kalkylunderlag till investeringar och dess
konsekvenser på kommunens ekonomi inklusive driftkostnader?

•

Sker någon uppföljning och slutredovisning av investeringar?

•

Hur följs driftkonsekvenserna upp både avseende investeringar som görs i kommunens egen regi, respektive i bolag?
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•

Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar?

Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän från förvaltningen och berörda politiska beslutsfattare i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschef,
ekonomichef, kommunchef samt kommunstyrelsens presidium. Dessa har haft tillfålle att
sakgranska rapporten.
Granskningen har också genomförts genom dokumentgranskning och verifiering genom
stickprovsgranskning.
Granskningen avgränsades till de investeringar som är planerade och beslutade under år
2016- 201 7. Besluten gäller investeringar i lokaler och infrastruktur.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Finns det tydliga processer, styrande dokument
och rutiner för investeringar?

2.1 .1.

Iakttagelser

Det fi~n~ ett anta~ skriftlig~ riktlinler kopplat till kommunens investeringsprocess. De
~edoVl~nmgste~~ska d~tal~e:na slas ~ast l en text som finns tillgänglig på kommunens
lI~tranat. T~xten ar d.el,:s foråldrad da den bland annat hänvisar till att "en ny investerzngs-/pro)ektbeskrzvmng kommer att införasjrån 2011".
Vi har också t~git del a~ en. blankett som är tänkt att utgöra en kombinerad investeringskalkyl och proJektbeskrIvmng. Denna blankett ska fyllas i av äskande förvaltning och innehåller fålt för vem som ska leda projektet, syftet med investeringen, kapitalbehov, tidplan, kalkylredogörelse, avskrivnings- och återbetalningstid samt förväntad driftbudget.
Kopplat till detta dokument finns det även en handbok för hur och vad som ska fyllas i
respektive fåh.
Vid intervjuerna uppger både tjänstemän och politiker att investeringsprocessen för tillfållet inte är tydlig och enhetlig. Det uppges inte finnas någon skriftlig policy eller arbetsordning för hur arbetet med investeringar ska gå till. En formalisering av hela processen
är ett mål framöver men för tillfållet uppfattas det saknas en resurs som kan sätta sig ned
att skriva styrdokument och liknande. Ett förändringsarbete uppges ha påbörjats för ett
par år sedan men ännu inte nått ända fram. Bland annat så har underlaget för investeringskalkyljprojektbeskrivning tagits fram för att göra processen mer enhetlig och tydlig.
Existerande riktlinjer som är kopplade till investeringsprocessen uppges dock inte användas som det är tänkt idag. Bland annat så uppges det vara mer regel än undantag att investerings- och projektbeskrivningen fylls i efter det att investeringsprojektet är beslutat och
har startat istället, för att som tänkt, utgöra underlaget för investeringsbeslutet. Kommunchefen uppger att det första steget framöver i arbetet med investeringsprocessen är
att se till att kalkyl- och projektbeskrivningen används på rätt sätt.
2.1 .2.

Bedömning

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner för investeringar?
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi grundar detta på att de dokument som
finns i vissa fall är gamla, de är inte kända och används inte regelbundet som underlag för
beslut.

2.2.

Görs scenario för olika befolkningsutvecklingar
innan beslutfattas om investeringar?

2 .2.1.

Iakttagelser

Tjänstemännen i kommunen uppger att scenarion för olika framtida befolkningsutvecklingar tas fram som underlag inför beslut om investeringar idag. Detta är dock relativt nytt
och för ett par år sedan gjordes endast elementära skattningar.
Tjänstemännen uppger att skattningar av befolkningsutvecklingen endast är prognoser
och därför följer man även parametrarna kontinuerligt för att ta höjd inom verksamheterna. Ett exempel som ges är den gällande översiktsplanen som har en 10-12 årig befolkningsprognos. Prognosen i planen som är från 2010 pekade på en negativ utveckling varje
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år. Sedan 2012 har kommunens befolkning växt istället och en bidragande faktor är flyktingsituationen men även andra har flyttat in ~ll ~ommunen: Kommun~hefen uppger ~tt
prognosarbetet är en av kommunlednmgens Vlktigaste uppgiftoer, f~~mfor~llt koppl~t tIll
utvecklingen inom skolan och äldreomsorgen, och att dessa fragor aven dIskuteras 1 den
politiska debatten.
Prognoserna uppges i grunden bestå av statistik från Statistiska C~ntralbyrån so~ bea:betats av statistiker tillsammans med förvaltningscheferna. Förvaltnmgscheferna bIdrar 1
detta sammanhang med specifik verksamhetskompetens och kunskaper kring den lokala
situationen. Detta uppges mynna ut i ett underlag med en prognos fram till 2030-3 1 för
tillfället.
Vid intervjuerna ger politikerna uttryck för att siffrorna i underlagen de tar del av förändras kontinuerligt, det är inte samma prognoser i januari som man tar del av i december.
Detta upplevs som problematiskt när beslut ska fattas. Det uppges inte finnas konkreta a
och b planer i de fall där större långsiktiga beslut så som investeringar fattas. Däremot så
tas hänsyn till alternativ ifall de prognoser som ligger till grund för besluten inte faller in.
Detta uppges kunna ta sig uttryck på olika sätt men i fallen med investeringar så kan det
ta sig uttryck i att fastigheter som planeras till barnomsorg eventuellt kan användas till
lägenheter istället osv.
Vi har noterat att det till Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018-2020 även fanns
med en mer omfattande befolkningsprognos 1 •
2 .2.2.

Bedömning

Görs scenario för olika befolkningsutvecklingar innan beslut fattas om investeringar?
Vår bedömning är att scenarion och prognoser genomförs i viss utsträckning. Ett större
fokus på scenarion har skett de senaste åren, vilket vi bedömer som positivt.

Görs någon total bedömning av vad kommunens
ekonomi tål iform av investeringar finansierade inom ram, med lån eller borgen samt
driftkonsekvenser av dessa? Ingår detta i kommunens budgetarbete?
Iakttagelser
Utifrån intervjuerna framkommer att de lån som finns inom kommunkoncernens verksamhet återfinns i bolagen. För bolagen har beslut fattats om lånetak. Lånetaken uppges
vara satta utifrån diskussioner med Kommuninvest om vilka nivåer kommunen har ekonomiska muskler att hantera. Övriga investeringar uppges genomföras på självfinansierad
basis med möjlighet till lån vid särskilda behov. Borgen uppges alltid ligga med i budgetprocessen och har bolagen mer behov så måste de redogöra i underlagen till vad det ska
användas till så att politikerna kan fatta beslut om det ska föras över mer.

1 Kommunfullmäktige .20.17-06-?6 , Befolkningsprognos 2017-2031 Demografisk framskrivning med
trend baserad framsknvmng av Inflyttare. Framtagen av Statisticon .
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2015
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Övriga

91764
242064
92675
3308

Summa

429811

Max borgen
2016 2018-2020
111514
237778
97375
5057
451724

budget
121400
579500
125000

825900

I tabellen nedan redovisas fastställd investeringsbudget med totalbelopp.
Budget 2017
flerårsplan 20182019 totalt

Budget 2018
flerårsplan 20192020 totalt

Investeringar 1)

25950

25950

Investeringar med synnerliga skäl 2)

50795

67045

Totalt

76745

92995

1) Investenngsutrymme 2018 flerårsplan 2019-202031 780 tkr
2) Inkl 2016. Huvuddelen har blivit uppskjutna och återfinns även i budget 2018 flerårsplan 2019-2020.
I budget 2018, flerårsplan 2019-2 020 finns endast ett totalbelopp per projekt

Bedömning
2·3·2.
Görs någon total bedömning av vad kommunens ekonomi tål iform av investeringar
finansierade inom ram, med lån eller borgen samt driftkonsekvenser av dessa? Ingår
detta i kommunens budgetarbete?
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Kommunen uppger att man stämmer av det
totala utrymmet med Kommuninvest. Vi noterar dock att det är en större ökning av borgensåtagandet till de kommunala bolagen i Budget 2018 flerårsplan 2019-2020, och då
inte bara till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Det finns ett beslut om en investeringsram, men också ett angivet investeringsutrymme med hänsyn till en bedömning av vad
kommunens ekonomi klarar. Vi noterar även ökningen för investeringar med synnerliga
skäl. Kommunen har tagit med kapitalkostnader för dessa i budgeten. Vi noterar dock att
det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till - 3 386 tkr. Enligt Kommunallagen 8 kap
5 a§ ska ett negativt resultat för ett visst räkenskapsår regleras under de närmast följande
tre åren.

Finns det genomarbetade besluts- och kalkylunderlag till investeringar och dess konsekvenser
på kommunens ekonomi inklusive driftkostnader?
Iakttagelser
Vid intervjuerna uppges budgetöverdrag på grund av investeringar vara ovanliga. Det förekommer relativt ofta att andelen investeringsmedel som är avsatta inte hinner användas
upp under det år de är avsatta för. Politikerna uppger att man följer en modell där investeringsmedel som inte utnyttjats innevarande år rullas över på nästkommande.
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Enligt kommunledningen så finns det inga fastställda instruktioner kring vad som ska
ingå i underlag. Det finns ett underlag för i~vesteringskalky~er men det uppges oftast användas först när kommunen har en faktura l handen. Samhallsbyggnadschefen uppger att
framtagandet av driftkalkyler ligger med i upphandlingsarbetet. I fallet med parker och
lekplatser tas kalkylerna fram av landskapsarkitekten som beräknar driftkostnader och
liknande.
Det finns en önskan om att förse politikerna med ordentliga underlag från tjänstemännens sida. Framförallt har tjänstemännen försökt ta fram det inför de stora investeringarna så som Slottsskolan och slottet.
Styrelsens presidium ger dock uttryck av att de upplever att det ibland saknas information
kring vad det är de beslutar om. Driftbudgetar har inte varit en stor prioritet i arbetet tidigare. Fram tills innevarande år har investeringsbeslut endast fattats utifrån investeringskostnader och inte driftkostnader. Driftkostnadskalkyler har dock blivit en allt vanligare
del av beslutsunderlagen. Under processens gång så har det blivit vanligare att tala hyror i
samband med investeringar. I samband med att ett uppdrag ges till bostadsbolaget så
meddelas vilka resurser som finns tillgängliga för drift. Vad hyran blir i slutändan uppges
dock vara osäkert.
2.4.2 .

Nybyggnation av Slottsskolan

Sedan 2004 har det pågått en process i Vingåkers kommun med att anpassa och effektivisera lokalutnyttjandet i verksamheterna med avseende på det minskade antalet elever
som prognostiserades framöver. I samband med denna process har både förstudier och ett
antal beslut fattats angående kommunens lokaler för skolverksamheten.
Det första beslutet som rör nybyggnation av Slottsskolan fattades den 6 juni 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog till kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen tillsammans med Vingåkers kommunfastigheter i uppdrag att påbörja förprojektering av ombyggnad av Vidåkerskolan. Sedan dess har ett antal revideringar och tilllägg av originalbeslutet skett, detta inkluderar namnbyte på skolorna. Det senaste beslutet
i ärendet vi har tagit del av är från fullmäktige som vid sitt sammanträde 2017-06-26 fattade ett reviderat beslut om byggnation. Vi har tagit del av det reviderade beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen.
Tjänsteskrivelsen innehåller en kortare beskrivning av projektet och vad som föranlett
revideringen av beslutet. Bland annat har det tillkommit ytterligare investeringsbehov
som påverkat projektets totala kostnad så att ett beslut om större investeringsram krävts.
Tjänsteskrivelsen innehåller en kalkyl över de olika delarna i projektet och dess kostnader.
I dessa kalkyler ingår en post om ökade driftkostnader för verksamheten med anledning
av investeringen. En del i projektet är byte av VA-ledningar och en del av kostnaderna för
detta belastar projektet medan en del belastar Vingåker Vatten och Avfall AB. De senare
uppges belastas med den större delen, men det finns inga belopp angivna för deras del i
beslutsunderlaget.
Vid intervjuerna uppges att arbetsgången inför investeringsprojektet inte fungerat enligt
nuvarande rutiner för investeringar. Bland annat så har kalkyler varit ofullständiga och
nya delar har tillförts projektet efterhand vilket lett till att originalbudget överskridits.
Återrapporteringen kring projektet från bolaget har även upplevts vara bristande. I beslutet ingår att den särskilda styrgruppen upplöses och att rapportering i stället ska ske direkt till Kommunstyrelsen.
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juni 2012

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om en
förprojektering av ombyggnad av Vidåkersskolan.
13 augusti
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att
i samverkan med Vingåkers kommunfastigheter AB, barn- och utbildnings2012
förvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen påbörja förprojektering
av ombyggnad av Vidåkersskolan.
6 januari
Tjänsteutlåtande från Barn- och utbildningsförvaltningen med förslag till
beslut avseende ombyggnad av lokaler vid HansjöjVidåker presenteras. Pro2014
jektkostnaden beräknas till ca 80 - 100 mnkr. Beräknad framtida hyreskostnad är 11 885 tkr ökning med 4 mnkr för Vingåkers kommun. Inga underliggande kalkyler presenteras.
29 januari
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om inriktningsbeslut och förslag till
beslut
för kommunstyrelsen gällande ombyggnad av lokaler vid
2014
HansjöjVidåker. I beslutet ingår den beräknande kostnaden från förvaltningen för genomförandet av ombyggnaden. Tjänsteskrivelsen från förvaltningen innehåller inga kalkyler eller förtydliganden kring var kostnaderna
kommer från.
Kommunstyrelsen beslutar att ge Vingåkers kommunfastigheter AB att i
24 mars
samråd
med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
2014
samt samhällsbyggnadsenheten genomföra förstudie och förprojektering av
ombyggnad av lokaler vid Hansjöskolan och Vidåkerskolan under 2014. Arbetet beräknas att kosta ca 1 miljoner kronor. Beslutet baseras på tjänsteskrivelsen från barn- och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av muntligt förslag till ombyggnat16 oktober
ion
av Slottsskolan samt nuläge av konsulter från Kiark.
20 15
16 november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om renovering
och byggnation av Slottsskolan, åk 7-9, förslaget omfattar också beslut om att
2015
förvaltningen och Vingåkershem AB ska ta fram kalkyl på framtida hyreskostnader samt kostnader för rivning av äldre byggnader. Förslaget till beslut
förordar ett ombyggnadsförslag från barn- och utbildningsförvaltningen utifrån de två alternativ som har presenterats av de konsulter som genomfört
förstudien. Kostnaden för förslaget som förordas är ca 135 mkr.
Kommunstyrelsen har tagit del aven ny förslagsskiss samt kalkyl över kost5 april 2016
naderna utifrån Vingåkers kommunfastigheters konsekvensbedömningar
kring de framtida hyreskostnaderna, kostnaderna för rivning och för nybyggnation av befintlig skola.
Utifrån underlagen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar om en
nybyggnation av Slottsskolan i linje med den nya förslagsskissen. Beslutet
innehåller även förslag på arbetsgrupp och styrgrupp för proiektet.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå ett reviderat förslag om ombyggnation
2017-0 6-12
av Slottsskolan till fullmäktige. Anledningen till detta reviderade beslut uppges bero på ett antal justeringar och förändringar i projektet sedan det senaste beslutet. Bland annat så har en ny fritidsgård och lokaler för kulturskolan tillkommit. Investeringskostnaden får högst uppgå till 198 mnkr med en
ny årshyra på 6 720 tkr för kommunen. Tjänsteskrivelsen innehåller en kalkyl över de olika delarna i projektet och dess kostnader. I dessa kalkyler ingår
en post om ökade driftkostnader för verksamheten med anledning av investeringen. I beslutet ingår också medel för inventarier m.m. som belastar
kommunen med 12,8 mnkr. Ökade driftkostnader i samband med ombyggnationen som flytt, tillfälliga installation m.m. ska enligt beslutet belasta
kommunen som driftkostnader. 12,3 mnkr beviljas för detta och finansieras
ur tidigare öronmärkta medel. Samtidigt beviljas 2 mnkr för kommunikationsinsatser. Även dessa medel finansieras ur tidigare öronmärkta medel.
4
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26 juni 2017

Förslaget till beslut innebär också att styrgruppen upplöses och att Vingåkers
kommunfastigheter rapporterar direkt till kommunstyrelsen som representant för ägaren. Vid oklarheter om hur kostnaderna ska fördelas mellan
kommunstyrelsen, bolaget och nämnderna ska kommunstyrelsen besluta om
hur detta ska ske.
Fullmäktige beslutar om reviderat beslut i linje med kommunstyrelsens förslag.

Säkring av åvallarna
Projektet med att säkra åvallarna har pågått i omgångar under närmare 20 år och ett antal
utredningar av ärendet har skett. Det tidigast daterade dokumentet vi har tagit del av är
en skredriskutredning daterad 1998. Vid intervjuerna uppges att projektet har prioriterats
ned i omgångar till förmån för mer akuta åtgärder. Nu uppges det dock att rasrisken bedöms så allvarlig att den behöver åtgärdas. Det senaste omtaget skedde 2015-10-26 då
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att
fortsätta utredningen kring förstärkningsbehoven. Återrapportering kring den pågående
utredningen skedde till arbetsutskottet vid sammanträdet 2016-01-11. Det finns med belopp för åtgärden bland investeringsprojekt synnerliga skäl i budget 201'P samt budget
20183. Beloppet uppgår totalt till 8 300 tkr. I övrigt har vi inte tagit del av några ytterligare beslut kring ärendet.
Besluten innehåller ingen information kring budget eller kostnad för utredningen utöver
att kostnaden ska tas från kostnadsställe 0062. I den anlitade konsultens handlingar som
funnits tillgängliga för arbetsutskottet framgår tydliga kalkyler för genomförandet av utredningen. Åtgärden ingår i redovisningen av kommunens investeringar enligt särskilda
behov. Vi har tagit del av handling som visar att arbete har påbörjats för att söka tillstånd
för Vattenverksamheten vid Vingåkersån hos Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen.

2·4·4·

Tennisparken

Kommunstyrelsen fattade 2015-04-27 § 71 att Samhällsbyggnadsenheten ska fortsätta
med projektering av Tennisparken enligt ett av flera framtagna alternativ. Vi har inte
uppgifter på hur långt bakåt i tiden planerna för en upprustning av parken har funnits. En
preliminär ekonomisk kostnadskalkyl för Tennisparken finns framtagen tillsammans med
en övergripande ideskiss som beslutsunderlag till KSUA 2016-05-30 och Kommunstyrelsen 2016-06-07. Kommunstyrelsen fattade då beslut om att utse arbetsutskottet till politisk styrgrupp och att utse projektledare samt att projektering och upphandling av Tennisparken ska igångsättas av kommunledningsförvaltningen. Upphandling har skett under hösten 2017. Ett anbud har kommit in och detta innebär en kostnad på 8,7 mnkr.
Medel finns upptagna bland investeringsprojekt synnerliga skäl år 2016 i budget 2017. I
budget 2018 finns 7542 tkr upptaget.

Bedömning
Finns det genomarbetade besluts- och kalkylunderlag till investeringar och dess konsekvenser på kommunens ekonomi inklusive driftkostnader?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi bedömer att de kalkyler och redovisningar av
konsekvenser för kommunens driftkostnader som har funnits som beslutsunderlag för de
granskade investeringarna inte har varit tillräckliga. Vi grundar detta på att det först i ett
2
3

Budget 2017, flerårsplan 2018-2019 fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28 § 113.
Budget 2018, flerårsplan 2019-2020 fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 117
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s~~t skede har redovisats kalkyler och driftkonsekvenser. Beslut om utökning av projektet
framst avseende ~lott~~kola~ har .~agi~s utan att vi har sett någon kalkyl på detta förrän i
ett sent skede. Da har aven forutsattnmgarna ändrats genom att fritidshem och kulturs~ola ~ar tillkommit. Projek~.et om säkring av åvallarna har funnits aktuellt under mycket
lang tid. Beslut om genomforande av utredning har tagits och det finns ett förslag till åtgärd, men vi har inte sett någon tydlig kalkyl för investeringen och dess driftkostnader
endast för utredningsåtgärder. När det gäller Tennisparken finns ett underlag med en '
preliminär kostnadskalkyl från 2016.

Sker någon uppföljning och slutredovisning av
investeringar?
2-5.1.

Iakttagelser

Vid intervjuerna så uppges att arbetet med återrapportering kring kommunens investeringsportfölj sker löpande. Genomgångar av hur de olika investeringsprojekten fortgår
redogörs löpande av samhällsbyggnadschefen för kommunledningen och politiker. Det
uppges inte finnas någon dokumenterad riktlinje eller rutin för hur återrapporteringen
ska göras. Projekten åvallarna och Tennisparken drivs i kommunal regi. Projektet åvallarna är i fasen att arbete med tillstånd för vattenverksamhet medan projekt Tennisparken
har upphandlats. Det finns inga protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i diariet
för Tennisparken under 2017 som pekar på att projektet varit uppe i utskottets uppdrag
som politisk styrgrupp.
Det uppges inte funnits skriftliga riktlinjer för när och hur slutrapportering av färdigställda investeringar skulle redovisas för politikerna. Kommunchefen uppger att återrapportering har genomförts av förvaltningscheferna när projekten färdigställts.
Kommunstyrelsen uppges ha fastslagit ett dokument där samtliga beslut som Kommunstyrelsen fattat sätts in i en matris. Kommunchefen eller förvaltningscheferna har ansvaret för att återrapportera kring dessa projekt en gång i kvartalet till politikerna. Politikerna uppger att i de investeringarna som genomförs i kommunens regi finns med i uppdraget att tjänstemännen måste göra en återkoppling så fort de ser att budgeten inte räcker
till eller att något måste ändras i planen. Detta uppges inte ha fungerat som tänkt i alla
lägen. Samhällsbyggnadschefen uppger att åter rapportering har skett, förmodligen i samband med dialogdagar samt i slutet av året.
Vid intervjuerna så uppger kommunchefen att ett mål med den framtida investeringsprocessen är att det ska finnas två styrgrupper vid investeringar, en för politiker och en för
tj änstemannaledningen.
I skolbygget upplever hela styrelsen att man inte fått den informationen man efterfrågat.
Konsulten som är upphandlad uppges ha mycket svårt att svara på frågor och löpande
förse politikerna med information. De upplever även att det funnits en ovana hos de tjänstemän som är involverade i bygget om vad som krävs återkopplingsmässigt i en politiskt
styrd organisation.
Det uppges ha funnits en politisk styrgrupp från början men att den ersatts med rapportering direkt till Kommunstyrelsen. I kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde 201712-11 finns under punkten Information med återrapportering av byggnationen av Slottsskolan 7-9.
Det finns ingen formaliserad informationsprocess kopplat till bolagen utan återkoppling
ska ske vid ägardialogerna med bolagen. Ingången är i ägardialogen när investeringen
sköts i bolagen. Ägardialoger uppges har genomförts en gång i månaden i samband med
skolbygget. I övriga projekt brukar dialoger ske varannan till var tredje månad. Det uppDecember 2017
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ges vara samma styrelse i båda bolagen som sysslar med investeringar och det är framförallt fastighetsbolaget som politikerna oftast för diskussioner med. När de~ gäller Slo~t:'sko
lan genomförs investeringen av Vingåkers Kommunfastigheter AB ..Ledmng oc~. poht:ker
uppges ta del av samma typ av information från bolagen huvudsakhgen genom agardl~o
gerna. Kommunchefen uppger att han har deltagit i först~ mötet mellan ko~mu~le~nmg
en och bolagsledningarna. Framöver planeras bolagsledmngen delta ca en gang l manaden på styrelsens sammanträden.
2.5. 2 .

Bedömning

Sker någon uppföljning och slutredovisning av investeringar?
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Den information som lämnas sker vid ägardialoger och rapportering direkt till Kommunstyrelsen. Den är inte dokumenterad och
därmed svår att följa i efterhand eller för personer som inte ingår i ägardialogen. Efter
beslutet om att Kommunstyrelsen ska vara politisk styrgrupp i juni 2017 finns ärendet
först i december 2017 och då som informationsärende. Vi har även fått en uppgift om att
information troligen har lämnats vid dialogdagar, men har inte kunnat verifiera detta.

2.6.

Hur följs driftkonsekvenserna upp både avseende investeringar som görs i kommunens egen
regi, respektive i bolag?

2.6.1.
Iakttagelser
Enligt samhällsbyggnadschefen finns det listor och rutiner för vad som ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta omfattar förseningar och fördyringar, avstämningar och
annat. Vi har inte fått del av detta annat än den excelfil som tagits i bruk under hösten (se
nedan) och samhällsbyggnadschefen uppger att detta har redovisats, troligen på dialogdagar samt i slutet av året.

Driftkostnader nämns i budget 2018, främst avseende ökade kapitalkostnader samt hyra
för Slottsskolan 7-9, fritidgården och kulturskolan. Vi ser inga kommentarer kring ökade
driftkostnader för Tennisparken utöver den generella skrivningen om ökade kapitalkostnader för prioriterade investeringar.
En uppföljning av aktuella pågående ärende har tagits i bruk under hösten. Denna är i
form aven excelfi1 där pågående projekt i kommunen ska följas upp. Benämningen är
projektportfölj. I det skick vi har tagit del av den innehåller den endast projekt som genomförs av kommunen.
2.6.2.

Bedömning

Hur följs driftkonsekvenserna upp både avseende investeringar som görs i kommunens
egen regi, respektive i bolag?
v.~ be.dömer att: driftsko?sekvenserna tas med i budgetarbetet oavsett om investeringarna

gors l egen regI respektIve bolag. Det är tydligt för stora projekt, men inte tydligt för
mindre. Vi ser dock ingen löpande uppföljning av projekten och deras driftkonsekvenser
eller någon slutredovisning där detta redovisas.
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Finns en ändamålsenlig politisk behandling och
prioritering av projekt och tidpunkter for investeringar?
2.7.1 .

Iakttagelser

Vid intervjuerna uppges det att den politiska prioriteringen av vilka investeringar som ska
genomföras och när är väldigt begränsad för tillfållet. Många av de investeringar som tas
upp till politikerna för beslut är sådana som är nödvändiga att göra så snart som möjligt
då de har ignorerats tidigare eller är så eftersatta att det måste åtgärdas direkt. För tillfållet uppges listan över sådana nödvändiga investeringar vara förhållandevis lång vilket
begränsar utrymmet för prioritering.
Kommunledningen upplever att det fortfarande finns en del att göra när det gäller arbetsgången när det gäller beslut om förändringar i investeringar.

2.7.2.

Bedömning

Finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter
för investeringar?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Det finns många akuta investeringar som åtgärdas för närvarande då de blivit akut nödvändiga, trots att de har varit aktuella under en
längre tid. Detta försvårar prioriteringarna, när de inte har skett över tid.
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Bedömningar
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Finns det tydliga processer, styrande dokument och rutiner iOr
investeringar?

Ej uppfyllt. Vi grundar detta på att de dokument som finns i vissa fall är gamla, de är
inte kända och används inte regelbundet som
underlag för beslut.

Görs scenario Tor olika befolkningsutvecklingsutvecklingar innan beslut fattas om investeringar?

Vår bedömning är att scenarion och prognoser genomlors i viss utsträckning. Ett
större fokus på scenarion har skett de senaste
åren, vilket vi bedömer som positivt.

Görs någon total bedömning av vad
kommunens ekonomi tål i form av
investeringar finansierade inom
ram, med lån eller borgen samt
driftkonsekvenser av dessa? Ingår
detta i kommunens budgetarbete?

Delvis uppfyllt. Kommunen uppger att man
stämmer av det totala utrymmet med Kommuninvest. Vi noterar dock att det är en större
ökning av borgensåtagandet till de kommunala bolagen i Budget 2018 flerårsplan 20192020, och då inte bara till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Det finns ett beslut om en
investeringsram, men också ett angivet investeringsutrymme med hänsyn till en bedömning av vad kommunens ekonomi klarar. Vi
noterar även ökningen för investeringar med
synnerliga skäl. Kommunen har tagit med
kapitalkostnader för dessa i budgeten. Vi noterar dock att det budgeterade resultatet för
2020 uppgår till - 3 386 tkr. Enligt Kommunallagen 8 kap 5 a§ ska ett negativt resultat
för ett visst räkenskapsår regleras under de
närmast följande tre åren.

Finns det genomarbetade beslutsoch kalkylunderlag till investeringar och dess konsekvenser på kommunens ekonomi inklusive driftkostnader?

Ej uppfyllt. Vi bedömer att de kalkyler och
redovisningar av konsekvenser för kommunens driftkostnaderna som har funnits som
beslutsunderlag för de granskade investeringarna inte har varit tillräckliga. Vi grundar
detta på att det först i ett sent skede ha redovisats kalkyler och driftkonsekvenser. Beslut
om utökning av projektet främst avseende
Slottsskolan har tagits utan att vi har sett någon kalkyl på detta förrän i ett sent skede. Då
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har även förutsättningarna ändrats genom att
fritidshem och kulturskola har tillkommit.
Projektet om säkring av åvallarna har funnits
aktuellt under mycket lång tid. Beslut om genomförande av utredning har tagits och det
finns ett förslag till åtgärd, men vi har inte sett
någon tydlig kalkyl för investeringen och dess
driftkostnader, endast för utredningsåtgärder.
När det gäller Tennisparken finns ett underlag
med en preliminär kostnadskalkyl för Tennisparken från 2016.
Sker någon uppföljning och slutredovisning av investeringar?

Ej uppfyllt. Den information som lämnas
sker vid ägardialoger och rapportering direkt
till Kommunstyrelsen. Den är inte dokumenterad och därmed svår att följa i efterhand
eller för personer som inte ingår i ägardialogen. Efter beslutet om att Kommunstyrelsen
ska vara politisk styrgrupp i juni 2017 finns
ärendet först i december 2017 och då som
informationsärende. Vi har även fått en uppgift om att information troligen har lämnats
vid dialogdagar, men har inte kunnat verifiera
detta.

Hur följs driftkonsekvenserna upp
både avseende investeringar som
görs i kommunens egen regi, respektive bolag?

Vi bedömer att driftskonsekvenserna tas
med i budgetarbetet oavsett om investeringarna görs i egen regi respektive i bolag.
Det är tydligt för stora projekt, men inte tydligt för mindre. Vi ser dock ingen löpande
uppf"oljning av projekten och deras
driftkonsekvenser eller någon slutredovisning där detta redovisas.

Finns en ändamålsenlig politisk
behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar?

Ej uppfyllt. Det finns många akuta investeringar som åtgärdas för närvarande då de blivit akut nödvändiga, trots att de har varit aktuella under en längre tid. Detta försvårar
prioriteringarna, när de inte har skett över tid.

Revisionell bedömning
Granskningen har följande revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen att detfinns ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens
ekonomi oavsett vem som äger investeringen?
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Vi bedömer att Kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns ändamålsenlig planering,
styrning och kontroll gällande investeringsbeslut som påverkar kommunens ekonomi
oavsett vem som äger investeringen. Vi grundar vår bedömning på en samlad bedömning
av kontrollmålen.

Rekommendationer

3·3·

Vi rekommenderar att
•

Kommunstyrelsen tar fram tydliga processer, styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar.

•

Kommunstyrelsen ser till att kalkyl inklusive driftkostnad och redovisning av övriga driftkonsekvenser alltid finnas med vid beslut av nya investeringar oavsett i
vems regi investeringen utförs.

•

Kommunstyrelsen tar fram regler och riktlinjer för uppföljning och slutredovisning av investeringar inklusive de som sker i bolagen.

•

Kommunstyrelsen ansvarar för att dokumentation av beslut i styrgrupp sker i alla
projekt.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av projekt och tidpunkter för investeringar sker.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att konsekvenser av investeringar tas med och inryms i kommunens budget.

201 7-12-13

Annika Hansson

UppdragsledarejProjektledare
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Ks §

KS 2018/115

Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
I den nya kommunallagen (SFS 2017:725) sägs följande i 7 kap:
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Förvaltningen har arbetet fram ett förslag till instruktion för kommunchefen i
Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-03-08
Vår handläggare

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

Dnr KS 2018/115

Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchefen i Vingåkers
kommun.

Ärendet

I den nya kommunallagen (SFS 2017:725) sägs följande i 7 kap:
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Förslag till instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun bifogas detta
tjänsteutlåtande.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen.

Kommunledningsförvaltningen

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

Rutinen att ha ett formaliserat uppdrag för den högste tjänstemannen finns i
många kommuner sedan tidigare. Förslag på innehåll i ett sådant uppdrag har
tagits fram av Kommundirektörsföreningen.
Den högste tjänstemannen i Vingåkers kommun har benämningen kommunchef.
För den funktionen finns ett beslutat ”Kommunchefens uppdrag” som i stora
delar har samma innehåll som i förslaget från Kommundirektörsföreningen.
Förändringen mot tidigare är därför i sak inte särskilt stor, men det är bra att
uppdraget enligt den nya lagen ska beslutas av kommunstyrelsen.
Bilaga

Förslag till instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun.
Beslutet skickas till

Kommunchefen
Författningssamlingen

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunchefens uppdrag
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunchefen är anställd av
kommunstyrelsen, vilken kommunchefen får sitt uppdrag från och svarar inför.
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa
kommunstyrelsens beslut. Kommunchefen ska arbeta med stor integritet med
avseende på information och underlag inför beslut och tjäna både majoritet och
minoritet i styrelsen.
I kommunchefens uppgifter ingår att:
 Ansvara för principerna för att styrning och ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll finns fastställda, hanteras och beslutas enligt fastställd ordning.
 Fastställa en ledningsstruktur inom tjänstemannaorganisation.
 Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner.
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har
kommunchefen en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens
organisation och verksamheter. Kommunchefen har också en roll i utvecklingen av
kommunen som geografiskt område.
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande kan kommunchefen representera
kommunen vid externa kontakter, till exempel:
- näringsliv
- länsstyrelse och andra regionala organ
- högskola/universitet och andra statliga organ
- andra kommuner och landsting eller regioner
- invånare och organisationer
Massmedia
I kommunchefens uppdrag ingår att säkerställa den öppenhet i bemötande av
massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.
Kommunchefen har det primära ansvaret för kontakter med journalister i de frågor
som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela den
kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer och att ge
fullständiga och korrekta uppgifter.
Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommunfullmäktige
Kommunchefen ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
kommunfullmäktiges ordförande önskar.
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Kommunstyrelsen och dess utskott
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstemän att ansvara för beredning och
föredragning.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har kommunchefen
ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, till exempel med
avseende på finansiering av förslagen.
Kommunchefen har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen. Kommunchefen
kan i enskilda ärenden delegera detta till annan tjänsteperson.
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott och
har rätt att begära och göra en anteckning till protokollet.
Kommunchefen äger, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, rätt att ta
erforderliga initiativ. Det gäller bland annat den uppsiktsplikt över kommunens
verksamheter som enligt kommunallagen ligger på kommunstyrelsen.
Vid kommunchefens frånvaro ska kommunchefen ge i uppdrag åt annan tjänsteperson
att träda in i dennes ställe.
Arbetsuppgifter mot övriga nämnder och förvaltningar
Kommunchefen är chef för kommunledningsförvaltningen och äger rätt att fatta beslut
om organisationsförändringar inom den förvaltningen, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder efter
beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens ordförande.
Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas
verksamhet som beskrivs i kommunallagen.
Kommunchefen och förvaltningscheferna
Kommunchefen beslutar om anställning av förvaltningschefer och ansvarar för
beredning av dessa rekryterings- och anställningsärenden. Kommunchefen beslutar
om avveckling av förvaltningschefer, efter samråd med kommunstyrelsens
arbetsutskott och berörd nämnd.
Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Kommunchefen svarar för
arbetsgivarrollen gentemot förvaltningscheferna och för att de i sina uppdrag också
beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Samtidigt
svarar förvaltningscheferna för sina respektive verksamheter gentemot sina nämnder.
Kommunchefen har rätt att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för
kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete.
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Kommunchefen är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med
förvaltningscheferna.
Kommunledningsgruppen
Kommunchefen ansvarar för sammansättningen av och leder
kommunledningsgruppen. Kommunchefen ansvarar därigenom för samordning mellan
förvaltningscheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av strategiska
kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter.
Arbetsuppgifter mot hela den kommunala koncernen
I kommunchefens uppdrag ingår samordningsuppgifter som gäller hela den
kommunala koncernen, det vill säga till exempel mellan bolagscheferna respektive
dem och förvaltningscheferna.
Uppföljning av uppdraget
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag för
lönesamtal.
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Remiss - Sörmlandsstrategin
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och överlämnar det till
regionsförbundet Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
I Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete står att den som har ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för att genomföra strategin. Den regionala utvecklingsstrategin
ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet
och innehålla långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna
för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och utarbetas i samverkan med
bland annat berörda kommuner och landsting.
Den nuvarande Sörmlandsstrategin gäller till och med 2020. Den nya strategin
kommer bara att finnas i digital form. Skälet till det är att den ska vara interaktiv och
enklare att uppdatera med aktuell statistik, analyser och uppföljningar.
Strategin går ut på remiss till länets samtliga kommuner, landstinget,
kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen och remisstiden går ut den 16 april.
I remissmissivet anges följande frågor att fokusera på:
-

Har ett fysiskt perspektiv beaktats?
Har vikten av ett tvärsektoriellt perspektiv beaktats?

Länk till strategin: https://region.sormland.se/regional-

utveckling/soermlandsstrategin/
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-13
Missiv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1 (3)
Till Kommunstyrelsen

2018-03-13
Vår handläggare

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

Dnr 2018/36

Svar på remiss av Sörmlandsstrategin
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att


Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet och överlämna det till
Regionförbundet Sörmland.

Ärendet

I Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete står att den som har
ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska utarbeta och fastställa en strategi för
länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin. Den
regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi
för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar för det
regionala tillväxtarbetet. Utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de
särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och
utarbetas i samverkan med bland annat berörda kommuner och landsting.
Den nuvarande Sörmlandsstrategin gäller till och med 2020. Den nya strategin
kommer bara att finnas i digital form. Skälet till det är att den ska vara interaktiv
och enklare att uppdatera med aktuell statistik, analyser och uppföljningar.
Strategin går ut på remiss till länets samtliga kommuner, landstinget,
kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen och remisstiden går ut den 16 april.
I remissmissivet anges följande frågor att fokusera på:

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
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Har ett fysiskt perspektiv beaktats?
Har vikten av ett tvärsektoriellt perspektiv beaktats?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen.
Förvaltningens ståndpunkt

Det är bra att det finns ett övergripande dokument som styr utvecklingen i länet
på strategisk nivå, och det är rimligt att strategin revideras i samband med
bildandet av en region.
Strategin innehåller inga egentliga målformuleringar utan två övergripande
inriktningar:



En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter kan mötas.
En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av
bostäder möter efterfrågan.

Förvaltningen menar att det är positivt att strategin fokuserar på dessa två
områden, eftersom de är centrala för både regionen och varje enskild kommun.
I sammanfattningen till strategin finns ett avsnitt som bildar en slags grund för
innehållet i övrigt:
Ingen annan region i Sverige gränsar till så många stora funktionella arbetsmarknader som
Sörmland gör. Stockholm är störst och viktigast, därefter kommer kontakten mot Västmanland
och Östergötland som också är av stor betydelse för Sörmlands utveckling.
I Sörmland finns tre funktionella arbetsmarknader som alla har olika förutsättningar och behov
för sin utveckling. Strängnäs, Gnesta och Trosa kommuner ingår i Stockholms
arbetsmarknadsregion, Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner ingår i
Eskilstunas arbetsmarknad och i Nyköpings arbetsmarknad ingår Nyköping och Oxelösunds
kommuner.
Bäst förutsättningar för Sörmlands arbetsmarknader att växa är i kontaktytorna mot andra
arbetsmarknader utmed de starka pendlingsstråken.
Det här förhållningssättet innebär lite förenklat att det som är bra för en enskild
kommun är bra för regionen som helhet, även om den enskilda kommunen
huvudsakligen har sin samverkan riktad utanför regionen. Förvaltningen anser att
det är väl motiverat att bygga strategin på de grundläggande strukturer för
arbetspendling och samverkan mm som ändå finns. Samtidigt får det inte innebära
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att de delar av regionen som ligger utanför de starka stråken försvagas. Det bör
framgå av strategin att den frågan ska bevakas i uppföljningen.
Vingåker ingår för övrigt i Örebros arbetsmarknadsregion lika mycket som i
Eskilstunas, vilket bör framgå av det citerade textavsnittet.
Innehållet i en strategi av det här slaget ligger av naturliga skäl på en övergripande
nivå och det finns en rad andra frågor som kan behöva besvaras. Det framgår av
strategin att tanken är att den ska kompletteras med handlingsplaner och
förvaltningen menar att utestående frågor får hanteras i dem.
Avslutningsvis, de fördelar som ligger i att strategin är i digital form är bra men
offentlig sektor har ett ansvar att underlätta för olika målgrupper att kunna ta del
av information. Av det skälet menar Vingåkers kommun att strategin, i alla fall i
någon version, även bör finnas i pappersform.
Bilaga

Länk till strategin:
https://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
Skickas till

Regionförbundet Sörmland, e-post info@region.sormland.se. I ämnesraden
noteras Dnr: 17-099.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
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Från: Törmä, Mikael [mailto:Mikael.Torma@dll.se]
Skickat: den 23 januari 2018 10:49
Till: info@eskilstuna.se; kommun@strangnas.se; gnesta.kommun@gnesta.se;
kommun@nykoping.se; kommun@oxelosund.se; trosa@trosa.se; Katrineholms Kommun (Extern)
<Kommunen@Katrineholm.se>; Kommun <kommun@vingaker.se>; flenskommun@flen.se;
Kollektivtrafikmyndigheten <Kollektivtrafikmyndigheten@dll.se>; Landstinget, Sörmland
<landstingetsormland@dll.se>; sodermanland@lansstyrelsen.se
Ämne: Remiss gällande regionbildning respektive Sörmlandsstrategin
Hej,
Härmed översändes remiss till remissmottagare enligt sändlista. Missiv, dokumentet Region
Sörmland – Uppdrag och samverkan samt länk till Sörmlandsstrategin bifogas.
Remiss gällande regionbildning respektive Sörmlandsstrategin
Inom ramen för det pågående arbetet att förbereda regionbildning i Sörmland respektive den
pågående revideringen av Sörmlandsstrategin avser Landstinget Sörmland och Regionförbundet
Sörmland att parallellt genomföra remissprocesser för att inhämta synpunkter från länets kommuner
samt för Sörmlandsstrategin även Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
1. Regionbildning: Region Sörmland - Uppdrag och samverkan
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet har i samråd med företrädare från länets kommuner och den politiska
styrgruppen arbetat fram ett förslag till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska
bedrivas. Detta har samlats i dokumentet Region Sörmland - Uppdrag och samverkan som bifogas
detta missiv.
Vid bildandet av regionen är det av betydelse att inhämta kommunernas synpunkter kring hur
regionens uppdrag ska formuleras och hur samverkan i länet ska bedrivas. Kommunernas delaktighet
i bildande av en stark region med utvecklingskraft är central varför Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan skickas på remiss till länets kommuner för inhämtande av synpunkter.
Frågor att fokusera på:
 Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
 Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den regionala
utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?
Remissmottagarnas synpunkter i ärendet om regionens uppdrag och samverkan skickas senast den 2
maj 2018 till Landstinget Sörmland, Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping, eller till e-post
landstinget.sormland@dll.se. Vänligen ange LS-LED18-0178 i ert svar.
Vid frågor kontakta Eva Andrén på tfn 070-554 31 08.
2. Sörmlandsstrategin
Inför arbetet med revideringen av Sörmlandsstrategin har det konstaterats att det finns behov av:
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att tydliggöra hur olika strategier och handlingsplaner förhåller sig och samspelar med
varandra för att nå de övergripande målen.
att anpassa Sörmlandsstrategin till förändrade omvärldsförutsättningar, vilket medfört att
vissa utvecklingsområden är helt nya (exempelvis digitalisering) eller har kommit högre upp
på utvecklingsagendan (exempelvis integrationsfrågor), medan andra tonats ned (exempelvis
nyföretagande).

En utgångspunkt i revideringen av Sörmlandsstrategin är att den regionala nivån har en viktig roll att
fylla genom att söka samordna en oftast starkt sektoriserad politik. En början till en tvärsektoriell
samordning är att utveckla beskrivningen av hur olika verksamheter skulle kunna dra nytta av
varandra. Sörmlandsstrategin beskriver vidare processen för konkretisering av strategin i
handlingsplaner.
Behovet av att anpassa utvecklingsarbetet efter förändrade omvärldsförutsättningar innebär bland
annat att målår inte presenteras. På det sättet görs strategin flexibel i inriktning när omvärlden och
framtiden så kräver. Sörmlandsstrategin ska vidare också ha ett fysiskt (rumsligt) perspektiv.
Den reviderade Sörmlandsstrategin kommer endast att presenteras i digital form och i
remissversionen har det digitala formatet påbörjats.
Länk till Sörmlandsstrategin: http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
Frågor att fokusera på:
 Har ett fysiskt perspektiv beaktats?
 Har vikten av ett tvärsektoriellt perspektiv beaktats?
Remissmottagarnas synpunkter i ärendet om Sörmlandsstrategin skickas senast den 16 april 2018 till
Regionförbundet Sörmland, e-post info@region.sormland.se. I ämnesraden ange Dnr: 17-099.
Vid frågor kontakta Johanna Sundelöf på tfn 070-234 28 20.

LANDSTINGET SÖRMLAND

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

Monica Johansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Viking Jonsson
Regionstyrelsens ordförande
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Policy och riktlinjer för sponsring i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för sponsring i Vingåkers kommun.
Förslag till Kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige antar den reviderade policyn för sponsring i Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser,
där sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster och förväntar sig att i
utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn, varumärke eller andra
förmåner. Förekommer inga avtal om motprestation är det inte sponsring, utan fråga
om gåva, bidrag eller donation. I Vingåkers kommun gäller att såväl sponsring som
mottagande av sponsring måste ske i enlighet med kommunens övergripande
styrdokument och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet,
kommunikation och bemötande, upphandling samt sund ekonomisk hushållning. All
sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet och rättssäkerhet. Nedan
förtydligas hur sponsring skiljer sig från gåvor, marknadsföring och övriga
samarbeten.
Det förekommer att Vingåkers kommun deltar i olika former av samverkans-projekt
tillsammans med privata, ideella eller offentliga aktörer. Med samverkan avses här att
flera parter tillsammans genomför ett projekt, arbete eller evenemang där de har
gemensamma intressen. Under förutsättning att samtliga parter bidrar till projektet,
eller om insatsen är av ringa värde (värde upp till 15 000 kr) så bör detta definieras
som samverkan och inte som sponsring.
Avtal om sponsring upprättas av den verksamhet som sponsrar eller tar emot
sponsring. Nämnd får ingå avtal där sponsringen eller motprestationen värderas till
högst två prisbasbelopp (vilket 2018 motsvarar 90 100 kr). Sponsringsavtal som
överskrider detta belopp hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut och
undertecknande. Denna beloppsgräns gäller ej reklam eller bidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-27
Riktlinjer för sponsring
Policy för sponsring
Exempel på sponsringsavtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Datum

2018-02-27
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Sponsring
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:


Anta den uppdaterade policyn och bilagda riktlinjer för sponsring i
Vingåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga
förpliktelser, där sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster och
förväntar sig att i utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn,
varumärke eller andra förmåner. Förekommer inga avtal om motprestation är det
inte sponsring, utan fråga om gåva, bidrag eller donation. I Vingåkers kommun
gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring måste ske i enlighet med
kommunens övergripande styrdokument och bestämmelser, till exempel i fråga
om likabehandling, jämställdhet, kommunikation och bemötande, upphandling
samt sund ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av
öppenhet och rättssäkerhet. Nedan förtydligas hur sponsring skiljer sig från gåvor,
marknadsföring och övriga samarbeten.
Det förekommer att Vingåkers kommun deltar i olika former av samverkansprojekt tillsammans med privata, ideella eller offentliga aktörer. Med samverkan
avses här att flera parter tillsammans genomför ett projekt, arbete eller evenemang
där de har gemensamma intressen. Under förutsättning att samtliga parter bidrar
till projektet, eller om insatsen är av ringa värde (värde upp till 15 000 kr) så bör
detta definieras som samverkan och inte som sponsring.
Avtal om sponsring upprättas av den verksamhet som sponsrar eller tar emot
sponsring. Nämnd får ingå avtal där sponsringen eller motprestationen värderas
till högst 2 prisbasbelopp (vilket 2018 motsvarar 90 100 kr). Sponsringsavtal som
överskrider detta belopp hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut och
undertecknande. Denna beloppsgräns gäller ej reklam eller bidrag.

Verksamhetsområde upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt

Ett av kommunens övergripande mål är att kommunen ska erbjuda ett rikt kulturoch fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och
integration. Lokala evenemang och arrangemang är något som kommunen vill
uppmuntra.
Vingåkers kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och
arrangemang utöver de sedvanliga föreningsbidragen. Kommunen besluta om
sponsring av framförallt idrott som bedrivs på elitnivå samt publikdragande
arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.
Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om
Vingåkers kommun. Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där
varumärket Vingåkers kommun stärks.
I vissa fall handlar det mer om samverkansprojekt där olika parter bidrar till
projektet eller där kommunen uppmuntrar arrangören att genomföra
arrangemanget och där insatsen är av ringa värde så bör detta definieras som
samverkan och inte som sponsring.
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat gällande policy för sponsring och
kompletterat policyn med vägledande riktlinjer för sponsring i Vingåkers
kommun.
Bilagor

Bilaga 1. Policy för sponsring
Bilaga 2. Riktlinjer avseende sponsring 2018
Bilaga 3. Exempel på sponsringsavtal
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Område upplevelser
Johan Tranquist
Områdeschef
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Policy för sponsring

2018-02-27

Utgångspunkt
Vingåkers kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de
sedvanliga föreningsbidragen. Kommunen kan besluta om sponsring av idrott som bedrivs på
elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.
Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om Vingåkers kommun.
Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Vingåkers kommun stärks.
Sponsring ska ske på affärmässiga och objektiva grunder till ömsesidig nytta för sponsorn och
den sponsrade föreningen/organisationen.
Det förekommer att Vingåkers kommun deltar i olika former av samverkansprojekt tillsammans
med privata, ideella eller offentliga aktörer. Med samverkan avses här att flera parter tillsammans
genomför ett projekt, arbete eller evenemang där de har gemensamma intressen. Under
förutsättning att samtliga parter bidrar till projektet, eller om insatsen är av ringa värde - värde upp
till 15 000 kr - så bör detta definieras som samverkan och inte som sponsring.
Vingåkers kommun är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar mot
invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna ska känna förtroende för
att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. I frågor som rör sponsring
krävs en noggrann bedömning i varje enskilt fall för att se till att sponsring sker i sammanhang
som stödjer kommunens uppdrag.
Typ av sponsring
Sponsring sker i form av kontanta medel, varor eller tjänster.
Som motprestation ska Vingåkers kommun finnas med på reklamutrymmen av olika slag (t.ex.
annonser, affischer, programblad, kläder, skyltar) eller på annat sätt omnämnas.
Exempel på sponsringsobjekt
Sponsring kan ske av:






Idrottsföreningar
Kulturföreningar
Organisationer
Evenemang
Arrangemang

Vid sponsring av idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden
av exponering beaktas i beslutet. Individuella idrotter omfattas också av denna policy och
bedöms på samma sätt. Där måste dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den
individuella idrottaren.
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: utvecklingsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Kriterier
Aktiviteter/evenemang ska vara publika och vända sig till allmänheten. Sponsorsinsatser bestäms
utifrån:






Hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen
Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget
Uppmärksamhetsvärde
Förväntat massmedialt intresse
Massmedial bevakning

Kommunens sponsring ska ta hänsyn till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen
Kommunens vision
Inriktningen av sponsorsinsatserna ska styras av Vingåkers kommuns vision 2020:
”Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma
livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia.
Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång. Vi vågar bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd. Därför lyckas vi.”
De bedömningar som görs och beslut som tas enligt denna policy ska knytas an till visionen och
dess innehåll.
Speciella krav
Utformning
Kommunens sponsringsåtagande ska samordnas av ansvarig tjänsteman för område upplevelser
som i sin tur samarbetar med information, näringsliv och besöksnäring för att uppnå största
möjliga effekt av insatsen. All marknadsföring ska utformas enligt kommunens grafiska profil.
Skriftligt avtal
För att tydliggöra syfte och omfattning för alla parter ska avtal alltid skrivas där åtagandet,
motprestation och uppföljning klart redogörs. Sponsringsavtal ska diarieföras på ett enhetligt sätt
i ärendehanteringssystemet. Genom ett sådant förfarande uppnås en bättre överblick över
sponsringsärenden och risken för att flera kommunala verksamheter ger sponsringsbidrag till
samma intressent undviks.
Omfattning
Avtalet ska inte omfatta mer än ett år i taget eller ett evenemang åt gången.
Ansökningsdatum
Ansökan om sponsring kan ske löpande under året.
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Återbetalning
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuellt utbetald sponsring återbetalas.
Samma gäller även föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under
pågående avtalsperiod.
Utvärdering/uppföljning
Förening som fått sponsring av Vingåkers kommun avger en rapport om årets verksamhet.
Varje sponsringsevenemang ska utvärderas av ansvarig tjänsteman utifrån vilken uppmärksamhet
det har fått när det gäller antal besök, ekonomiskt resultat samt medial bevakning.
Vid nästa ansökan om sponsring inkluderas rapport samt utvärdering som underlag för beslut.
Ansvar
Avtal om sponsring upprättas av den verksamhet som sponsrar eller tar emot sponsring. Nämnd
får ingå avtal där sponsringen eller motprestationen värderas till högst 2 prisbasbelopp (vilket
2018 motsvarar 90 100 kr). Sponsringsavtal som överskrider detta belopp hänskjuts till
Kommunstyrelsen för beslut och undertecknande. Denna beloppsgräns gäller ej reklam eller
bidrag.
Undantag
Kommunala bolag är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt ansvar för
verksamheten och fattar även beslut i frågor som rör sponsring. Bolagen bör dock i tillämpliga
delar beakta denna policy i den egna verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter
för marknadsföringen.
Bilaga 1. Riktlinjer avseende sponsring 2018
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Riktlinjer avseende sponsring i Vingåkers kommun
2018
Vingåkers kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter,
såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten förekommer
sponsring, till exempel genom bidrag eller utbyte av varor och tjänster. Dessa riktlinjer
avser sponsring av alla slag, och de syftar till att klargöra Vingåkers kommuns
viljeinriktning samt att stödja och vägleda kommunens verksamheter vid sponsring
eller mottagande av sponsring. En god kännedom om vilka regler och riktlinjer som
gäller för sponsring bidrar också till ökad effektivitet och rättssäkerhet samt att
kommunen uppfattas som pålitlig och professionell. Riktlinjerna gäller för alla
förtroendevalda och medarbetare i kommunen, samt för de kommunägda bolagen.
Dessa riktlinjer är utformade för stöd och vägledning. Sponsring är föremål för flera
olika lagar och bestämmelser; har du frågor, vänd dig i första hand till din närmaste
chef, annars till ”juridiska avdelningen” på kommunledningskontoret.
Definitioner av sponsring
Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser,
där sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster och förväntar sig att i
utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn, varumärke eller andra
förmåner. Förekommer inga avtal om motprestation är det inte sponsring, utan fråga
om gåva, bidrag eller donation. I Vingåkers kommun gäller att såväl sponsring som
mottagande av sponsring måste ske i enlighet med kommunens övergripande
styrdokument och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet,
kommunikation och bemötande, upphandling samt sund ekonomisk hushållning. All
sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet och rättssäkerhet. Nedan
förtydligas hur sponsring skiljer sig från gåvor, marknadsföring och övriga
samarbeten.
Sponsring eller gåva/bidrag?
För sponsring krävs en motprestation. Förekommer det ingen motprestation är det
fråga om gåva. Sponsringen och motprestationen måste därför värderas, och beskrivas
i avtal. I Vingåkers kommun ska detta avtal upprättas skriftligt (se nedan om avtal).
För de kommunala bolagen kan utgifter för sponsring vara avdragsgilla enligt
Skatteverkets regler.
Sponsring eller reklam?
Sponsring kan användas för att synliggöra Vingåkers kommuns varumärke eller
verksamheter. På samma sätt kan andra parter sponsra kommunala verksamheter för
att öka sin synlighet. I båda fallen gäller att endast företagets/kommunens namn får
förekomma, eller uppgift om att företaget får andra förmåner. Om det förekommer
information om enskilda produkter eller verksamheter kan det betraktas som reklam.
Vid sponsringsaktiviteter, precis som vid övrig marknadsföring och annonsering,
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gäller att kommunens riktlinjer vid markandsföring och användning av kommunens
grafiska profil ska tillämpas.
Sponsring eller samverkan?
Det förekommer att Vingåkers kommun deltar i olika former av samverkansprojekt
tillsammans med privata, ideella eller offentliga aktörer. Med samverkan avses här att
flera parter tillsammans genomför ett projekt, arbete eller evenemang där de har
gemensamma intressen. Under förutsättning att samtliga parter bidrar till projektet,
eller om insatsen är av ringa värde (värde upp till 15 000 kr) så bör detta definieras
som samverkan och inte som sponsring. I vissa fall är det svårt att avgöra om ett
samarbete ska betraktas som sponsring eller inte. Om det tydligt framgår att
samarbetet är ett gemensamt åtagande, där samtliga parter är aktivt involverade, torde
det inte vara fråga om sponsring.
När kommunen tar emot sponsring
Vad sponsras?
Huvudprincipen är att Vingåkers kommun ska vara restriktiv med mottagande av
sponsring. Vid mottagande av sponsring ska denna stödja redan planerade
verksamheter eller evenemang, och ske i linje med verksamhetens inriktning.
Sponsringen ska med andra ord inte påverka den kommunala verksamheten till att
genomföra något som annars inte hade genomförts.
Inom flertalet kommunala verksamheter bör man vara särskilt restriktiv med att ta
emot sponsring, med tanke på kommunens ställning gentemot enskilda. Detta rör
bland annat skolverksamhet, omsorg eller andra verksamheter där den enskilde
befinner sig i beroendeställning gentemot kommunen. Vid sammanhang och
situationer där medborgare enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att befinna sig
ska den personliga integriteten särskilt värnas.
Vem sponsrar?
Kommunen kan ta emot sponsring från vilken aktör som helst – privat, ideell eller
offentlig – oavsett var den är lokaliserad, förutsatt att intresset för dess verksamhet är
knutet till Vingåkers kommun (2 kap. 1 § kommunallagen). Sponsringssamarbetet ska
dock präglas av öppenhet och ske i linje med gällande regler kring exempelvis
likvärdighet och upphandling. Vid bedömning av sponsor ska beaktas att
vederbörande bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet och inte har skatteskulder,
samt att verksamheten kan accepteras av kommunen ur miljömässig, etisk och
arbetsrättslig synpunkt. Sponsring från företag eller organisationer i exempelvis
tobaks- eller alkoholbranschen får inte förekomma.
Hur och med vilken motprestation?
All sponsring ska regleras i skriftligt avtal, där det framgår vari sponsringen består och
vilken som är kommunens motprestation. Sponsring ska företrädesvis ske i form av
varor och tjänster, inte i form av exempelvis kontanta medel. Kommunens
motprestation bör bestå i att sponsorns varumärke eller produktnamn synliggörs,
och/eller att sponsoravtalet synliggörs. Det senare kan vara fallet vid exempelvis
evenemang eller trycksaker.
När kommunen sponsrar
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Vad sponsras?
Även då kommunen är den som sponsrar bör en restriktiv hållning vara
huvudprincipen. Sponsringen bör framför allt syfta till att synliggöra Vingåkers
kommuns verksamheter och varumärke. Vid prioritering och avvägningar bör
Vingåkers kommun i första hand sponsra verksamheter och aktörer som har en positiv
inverkan på miljö, likabehandling, mångfald och jämställdhet, barn och ungas
situation och villkor, samt resurssvaga grupper i Vingåkers kommun. Verksamheter
som kan tänkas ha negativ inverkan i dessa avseenden bör inte sponsras. Sponsring
kan också ske i sammanhang då kommunens synlighet bedöms vara särskilt värdefull,
exempelvis vid större kultur- eller idrottsevenemang. En avvägning mellan
kommunens nytta och eventuell negativ inverkan av sponsringen bör alltid göras.
Vem sponsras?
Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, hemmahörande
inom eller utom kommunen, förutsatt att den sponsrade verksamheten är av intresse
eller nytta för kommunens invånare. Vid sponsring av återkommande aktiviteter,
såsom årliga evenemang, bör det särskilt beaktas att evenemanget är tillgängligt för en
bred allmänhet eller vänder sig till en av kommunen särskilt prioriterad grupp – t.ex.
barn och unga eller andra resurssvaga grupper. Vid bedömning av sponsormottagare
ska beaktas att vederbörande bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet och inte har
skatteskulder, samt att verksamheten kan accepteras av kommunen ur miljömässig,
etisk och arbetsrättslig synpunkt. Sponsring av enskilda företag bör endast ske i
undantagsfall. Sådan sponsring får inte utgöra otillåtet stöd till enskild näringsidkare
samt måste rymmas inom kommunens befogenheter. Sponsring av företag och
organisationer i exempelvis tobaks- eller alkoholbranschen ska inte förekomma,
oavsett om ett det aktuella evenemanget och sammanhanget har med frågorna att göra.
Vingåkers kommun ska inte heller sponsra företag och organisationer vars
huvudsakliga verksamhet står i konflikt med kommunens syn på likabehandling,
mångfald och jämställdhet, oavsett om detta kommer till uttryck i det enskilda
sammanhanget.
Hur och med vilken motprestation?
Vingåkers kommun kan välja att sponsra genom exempelvis kontanta medel, lokaler,
personella resurser. Motprestationen från den som sponsras kan handla om att
synliggöra kommunens varumärke eller att kommunen ges möjlighet att presentera
sina verksamheter. Om motprestationen utgörs av att en specifik verksamhet, tjänst
eller produkt synliggörs – såsom en specifik utbildning, skola eller anläggning – så är
detta att betrakta som reklam, och inte sponsring. Oavsett vilken verksamhet som
sponsrar så ska Vingåkers kommuns logotyp alltid synas. Vid samtliga fall ska
kommunens grafiska profil följas. Sponsring får inte ske på ett sätt som riskerar att
strida mot kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare (2 kap. 8 §
kommunallagen).
Avtal
Vid såväl sponsring som mottagande av sponsring ska ett avtal upprättas mellan
Vingåkers kommun och den andra parten. Avtalet ska bl.a. innehålla följande:





Syftet med sponsringsaktiviteten
Värdering av prestation och motprestation
Varaktighet av sponsringsaktiviteten
Eventuella bestämmelser gentemot tredje part
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Bestämmelser kring eventuell uppsägning av avtalet

Ansvar
Avtal om sponsring upprättas av den verksamhet som sponsrar eller tar emot
sponsring. Nämnd får ingå avtal där sponsringen eller motprestationen värderas till
högst 2 prisbasbelopp (vilket 2018 motsvarar 90 100 kr). Sponsringsavtal som
överskrider detta belopp hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut och
undertecknande. Denna beloppsgräns gäller ej reklam eller bidrag.
Varje verksamhet ansvarar för att efter bästa förmåga beräkna värdet av såväl
prestation som motprestation. I de fall exakta värden är svåra att bedöma ska
likabehandling särskilt beaktas, så att jämförbara sponsringsaktiviteter bedöms
likvärdigt. Varje nämnd ansvarar för att hålla verksamheternas sponsringsavtal
ordnade och tillgängliga.
Samtliga nämnder och förvaltningar ansvarar för att hålla sig informerade om
eventuella verksamhetsspecifika bestämmelser, att vid behov ta fram rutiner till stöd
för medarbetare inom den egna verksamheten, samt att vid behov revidera nämndens
delegationsordning i enlighet med dessa riktlinjer och övriga bestämmelser. För de
kommunala bolagen är sponsring avdragsgillt, förutsatt att avtalet följer bestämmelser
beskrivna av Skatteverket.
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AVTAL

2017-12-05

Avtal mellan XXX, org.nr: xxxxxx-xxxx och Vingåkers kommun org. Nr:
212000-0308.
1.

Bakgrund

Vingåkers kommun har ett nytt platsvarumärke som ska utgöra grunden för all marknadsföring av
platsen Vingåkersbygden. Det är viktigt att nå ut i ett brett perspektiv. Elitidrott är en viktig del i
marknadsföringen av Vingåkers kommun (nedan kallad kommunen). Elitidrotten tilldrar sig
massmedialt intresse och genom att vara ett ansikte utåt synliggör den kommunen i positiva
sammanhang och bidrar till utvecklingen av kommunens attraktionsvärde.
Syftet med detta sponsringsavtal är att härigenom låta XXX (nedan kallad XXX) marknadsföra
kommunen och göra kommunen känd främst nationellt men också regionalt och lokalt.

2.

Kommunens åtagande

Kommunen förbinder sig att tilldela XXX ett belopp om xx xxx kronor för klubbens åtaganden enligt p
3. Totalt sponsringsvärde uppgår till xx xxx kr.
Vardera parten ansvarar för eventuella uppkommande skatter och/eller avgifter med anledning av detta
avtal.

3.

XXX åtagande

a. Allmänt
XXX åtagande enligt detta Avtal skall motsvara värdet av det av kommunen utgivna
marknadsföringsbeloppet enligt p 2 ovan.
XXX ska bedriva sin verksamhet ansvarsfullt och i enlighet med Vingåkers kommuns allmänna
villkor för rätten att söka föreningsbidrag.
XXX ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet med välutbildade ledare. Verksamheten ska bedrivas
i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten vill.
XXX ska under säsongen xxxx/xxxx upprätta en aktivitetsplan vilken skall beskriva exponering av
kommunen i verksamheten. Aktivitetsplanen ska tas fram tillsammans med kommunen.
XXX ska senast den xx xxxx, skriftligt redovisa på vilket sätt aktiviteterna i aktivitetsplanen uppfyllts.
b. Marknadsföring
XXX ska i sin marknadsföring och exponering av kommunen alltid tillämpa god marknadsföringssed.

Sida 1 av693

AVTAL

2017-12-05

XXX ger kommunen rätt att i kommunen marknadsföringsmaterial använda XXX:s namn samt att
uppge att XXX marknadsför platsvarumärket. Detta innebär också en rätt för kommunen att
marknadsföra sig på XXX hemsida samt erhålla en länk därifrån till sin egen hemsida.
Platsvarumärket ska exponeras tydligt i olika reklamutrymmen på arenan, matchprogram med mera.
Kommunen ska inbjudas till samtliga sammankomster med XXX:s sponsorer.
XXX elitutövare ska medverka vid kommunens fotografering för marknadsföringsmaterial mm.
XXX elitutövare ska i rimlig omfattning, och ej överstigande 2 dagar/år, på kommunens önskemål,
kostnadsfritt medverka vid event, mässor och andra sammankomster som arrangeras av kommunen
och vilka kommunen bedömer vara av värde för att synliggöra kommunen. Sådana aktiviteter får
emellertid inte ligga i anslutning till deras tävlingar/matcher eller träningsläger.
Platsvarumärket ska i så stor utsträckning som möjligt finnas med i all marknadsföring och på allt
marknadsföringsmaterial, inklusive dräkter med mera, som XXX tar fram i sin verksamhet. Den
eventuella merkostnad av detta innebär, ingår i föreningens ersättning enligt detta avtal.
All varumärkesexponering ska följa platsvarumärkets grafiska profil.
c)

Rätt att teckna avtal med annan sponsor

Inget i detta Avtal skall utgöra ett hinder för XXX att under avtalstiden rätt att ingå avtal med annan
partner än kommunen, dock att kommunen skall äga rätt att bringa detta avtal till omedelbart
upphörande (hävning) enligt p5 nedan, om den nye avtalspartnern
i)
ii)

4.

förekommer i sammanhang vilka inte är förenliga med kommunen högt ställda krav
avseende etik och sportmanskap och
det på grund av avsedd avtalspartners agerande finns en risk för att kommunens anseende
skadas

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den xxx 20xx och upphör utan föregående uppsägning den xxx 20xx
under förutsättning att pengarna årligen avsätts i kommunens budget.

5.

Hävning av Avtalet

Kommunen äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om XXX åsidosätter villkor i
Avtalet som är av väsentlig betydelse för kommunen.
Kommunen har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om
XXX kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller
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förekommer i sammanhang vilka inte är förenliga med kommunens högt ställda krav avseende etik och
sportmanskap eller på grund av XXX:s agerande finns en risk för att kommunens anseende skadas.
Som åtsidosättande av villkor av väsentlig betydelse för kommunen anses bl. a att aktiv eller
funktionär i XXX fälls för dopning, eller att XXX eller dess aktiva agerar på annat sätt som strider mot
idrottens idé och grundprinciper eller att XXX eller dess aktiva agerar på ett sätt som skadar
kommunen och dess verksamhet.
Vid hävning äger kommunen rätt att återfå ersättning som avser återstående avtalstid vid tidpunkten för
hävningen.

6.

Tvist

Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd
mellan parterna. Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän domstol med
Örebro tingsrätt som första instans.

7.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. Part ska skriftligen
underrättas om ny kontaktperson utses.
Kontaktpersoner:
Vingåkers kommun:
Johan Tranquist, områdeschef
XXX:
Xxxx Xxxx, ordförande
Detta avtal har upprättats i två original av vilka parterna erhållit vardera ett.

Datum ______________________

Datum ______________

Vingåkers kommun

Xxxxxx

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks §

KS 2018/55

Detaljplan – Ålsätter 1:29 m.fl.
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Ålsätter 1:29 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att underlätta får en utbyggnad av kommunalt vatten och
spillvatten och att i samband med detta skapa förutsättningar får vidareutveckling av
bebyggelse i Ålsätter, men att samtidigt bevara områdets karaktär.
Detaljplan fanns under perioden 2018-02-14 till 2018-03-07 ute för granskning. Totalt
inkom 22 yttranden, varav 18 yttranden från fastighetsägare/arrendatorer/föreningar.
Av de 18 yttrandena har ett yttrande inkommit efter granskningstidens slut.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att de kompletteringar och revideringar som
preliminärt anses behöva göras efter granskningstiden är av så begränsad omfattning
att en ny granskning av planfårslaget inte behöver genomföras.
Beslutsunderlag
XXX

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Vår beteckning

SBN 2014/145 -214

Datum

2018-03-13
Vår handläggare

Diana Soldagg
0151-193 48

diana.soldagg@vingaker.se

Detaljplan för Ålsätter 1:29 m fl
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
 att uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att färdigställa antagandehandlingar.
 att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan.
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att underlätta för en utbyggnad av kommunalt vatten
och spillvatten och att i samband med detta skapa förutsättningar för
vidareutveckling av bebyggelse i Ålsätter, men att samtidigt bevara områdets
karaktär.
Detaljplan fanns under perioden 2018-02-14 till 2018-03-07 ute för granskning.
Totalt inkom 22 yttranden, varav 18 yttranden från fastighetsägare/arrendatorer/
föreningar. Av de 18 yttrandena har ett yttrande inkommit efter granskningstidens
slut.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att de kompletteringar och revideringar som
preliminärt anses behöva göras efter granskningstiden är av så begränsad
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver genomföras.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsenheten.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Postgiro 95 81-0
Bankgiro 624-8371
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Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26 § 109, om upprättande av detaljplan för
Ålsätters fritidshusområde. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att
underlätta för en utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten och att i
samband med detta skapa förutsättningar för åretruntboende och vidareutveckling
av befintliga strukturer i området. Det har också varit en inriktning att bevara
områdets karaktär. Större delen av planområdet är sedan tidigare planlagt. För
området gäller byggnadsplan: Ålsätter - arkivnummer V 23, fastställd 1960-06-23.
Huvudsaklig markanvändning enligt gällande plan är fritidsbebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-18 § 67 om samråd och
detaljplanen var ute på samråd under perioden 2015-09-11 till 2015-10-09. Ett
samrådsmöte hölls 2015-09-22. Under samrådet inkom ett flertal yttranden som
sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med förslag till hantering av
respektive synpunkt. Alla ändringar i plankartans granskningsförslag från
samrådsförslaget listas i samrådsredogörelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-06 § 8 om granskning och
detaljplanen var ute för granskning under perioden 2018-02-14 till 2018-03-07.
Totalt inkom 22 yttranden under granskningen, varav 18 yttranden från
fastighetsägare/arrendatorer/föreningar. Av de 18 yttrandena har ett yttrande
inkommit efter granskningstidens slut.
Sammanfattning av granskningsyttrandena
Länsstyrelsen
- Bedömer att framförda synpunkter under samrådet tillgodosetts och har
inget mer att tillägga. Ett antagande av detaljplanen kommer inte att
prövas av länsstyrelsen.
Västra Sörmlands räddningstjänst
- VSR konstaterar att de med nuvarande planförslag kan nå samtliga
byggnader. Inga vidare åtgärder utöver liggande förslag bedöms därmed
behövas.
Sörmland Vatten och Avfall AB
- Efterfrågar mindre textjusteringar i planbeskrivningen.
- Meddelar att behov kan finnas av att, under anläggningsperiod, nyttja viss
kvartersmark som arbetsområden.
- Anger att behov finns av ytterligare läge för pumpstation i planområdets
norra del. Detta behöver planläggas.
Lantmäteriet
- Har ingen erinran att framställa.
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Synpunkter från fastighetsägare/arrendatorer/föreningar inom planområdet
Synpunkter som Samhällsbyggnadsenheten på nytt behöver ta ställning till:
- Sedan tidigare planerad möjlighet till rundkörning ifrågasätts på Åvägen.
- Minskade/ändrade utbredningar av bryggområden ifrågasätts vid
badplatsen samt längs stigen på udden.
- Ifrågasättande av att ytor (exempelvis de ”gröna släppen” ned mot vattnet)
planlagda som allmän platsmark ska kunna vara tillgängliga för både
boende och besökare.
- Fortsatt ifrågasättande av sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens
väg.
- Ifrågasättande av byggnadshöjd vid vattnet.
- Ifrågasättande av vägbredd på Tallbacken.
- Fastighetsägare efterfrågar ytterligare kvartersmark på sin fastighet (istället
för naturmark).
- Ifrågasättande av enskilt huvudmannaskap. Synpunkt att kommunen bör
ta över huvudmannaskapet i och med utbyggnaden av allmänt vatten och
spillvatten.
- Ifrågasättande av krav på marklov för fällning av träd/ ifrågasättande av
gräns för storlek på de träd som bestämmelsen gäller för.
Synpunkter som kan innebära mindre redaktionella ändringar:
- Uppdatering av grundkarta utifrån information från
boende/fastighetsägare.
- Översyn av arrendetomtsstorlekar och utbredningar i förhållande till nu
planerad kvartersmark.
- Mindre textjusteringar/förtydliganden, vad gäller exempelvis
ansvarsområden och nyttjande av allmän platsmark inom planområdet.
- Översyn av största sammanlagda byggandsarea inom vissa fastigheter.
Mindre justeringar kan bli aktuellt (ett område som även hade större
byggrätt i gällande byggnadsplan).
- Översyn (ev. mindre justeringar) vad gäller utbredning av prickadeoch/eller kryssmarkszoner.
- Översyn av nu föreslagna parkeringslösningar på Udden.
- Översyn av genomförandekapitel avseende ansvarsfördelning mellan
fastighetsägare och arrendetomträttsinnehavare.
- Mindre textjusteringar i planbeskrivningen angående VA-frågor, t ex att
behov kan finnas av att, under anläggningsperiod, nyttja viss kvartersmark
som arbetsområden.
- Ev område för ytterligare pumpstation i planområdets norra del.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att de kompletteringar och revideringar som
preliminärt anses behöva göras efter granskningstiden är av så begränsad
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver genomföras. Detta
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under förutsättning att kommunen inte bifaller de synpunkter från
fastighetsägare/arrendatorer/föreningar inom planområdet som listats under
rubriken ”Synpunkter som Samhällsbyggnadsenheten på nytt behöver ta ställning
till”.
Samhällsbyggnadsenhetens ståndpunkt

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att färdigställa antagandehandlingar och att
föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan.
Konsekvenser

Området kring Ålsätter planläggs på långsiktigt hållbart sätt.
Möjligheter för utbyggnad av vatten och spillvatten förbättras.
Mindre naturmark vid iordningställande av ny kvartersmark för bostäder i enlighet
med gällande förslag.
Områdets karaktär bevaras.
Möjlighet för ytterligare exploatering av området bromsas under föreslagen
genomförandetid för detaljplanen.
Bilagor

Inga bilagor.

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadssenheten

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
Diana Soldagg
Planarkitekt
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Dnr 2014/145 - 214

Detaljplan för Ålsätter 1:29 m. fl.
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Antagandehandling

_______________________________________________________________
Granskning

Förslaget till detaljplan har varit utställt för offentlig granskning under perioden
2018-02-14 – 2018-03-07.
Hur granskningen har genomförts
Handlingarna har sänts ut med post till berörda sakägare, myndigheter m.fl. enligt
sändlista och fastighetsförteckning. Förslaget har också varit tillgängligt på
kommunens webbplats, på Vingåkers bibliotek och i Vingåkers kommunhus.
Granskningen kungjordes på kommunens webbplats på kommunens digitala
anslagstavla.
Totalt inkom 22 yttranden, varav ett yttrande inkom efter granskningstidens slut.
Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Samhällsbyggnadsenheten.
Sammanställning över inkomna yttranden från granskningsskedet

Inkomna yttranden utan erinran:
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2018-03-02
Länsstyrelsen i Södermanlands län bedömer att framförda synpunkter under
samrådet tillgodosetts och har inget mer att tillägga. Ett kommunalt antagande av
detaljplanen kommer enligt granskningsyttrandet inte att prövas av länsstyrelsen.

VK300S v1.0 040416,
Granskningsutlåtande Ålsätter

Lantmäteriet, 2018-03-07
Lantmäteriet har ingen erinran att framställa.
Västra Sörmlands räddningstjänst, 2018-03-06
VSR konstaterar att de med nuvarande planförslag kan nå samtliga byggnader.
Inga vidare åtgärder utöver liggande förslag bedöms därmed behövas.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Sörmland Vatten och Avfall AB, 2018-03-07
Efterfrågar mindre textjusteringar i planbeskrivningen.
Meddelar att behov kan finnas av att, under anläggningsperiod, nyttja viss
kvartersmark som arbetsområden.
Anger att behov finns av ytterligare läge för pumpstation i planområdets norra
del. Detta behöver planläggas.
Kommentar
Efterfrågande justeringar och förtydliganden i planbeskrivningen har i stort genomförts.
Information om att viss kvartersmark kan behöva nyttjas som arbetsområden under
anläggningsperioden har förts in i planbeskrivningen.
För att säkerställa möjligheten att anlägga ytterligare tekniska anläggningar (t ex pumpstation)
har bestämmelsen NATUR kompletterats med undantaget att sådana anläggningar får
tillkomma under förutsättning att hänsyn tas till eventuella naturvärden.
Yttranden från fastighetsägare/arrendatorer/föreningar inom planområdet:
Yttrande 1, 2018-02-20
I yttrandet anges att två befintliga byggnader inte syns i detaljplanens grundkarta.
Önskemål framförs om att uppdatera kartan med dessa byggnader.
Kommentar
Grundkartan har uppdaterats.
Yttrande 2, 2018-03-05
Önskemål om att tomt ska utökas i enlighet med hur den anges ha nyttjats.
Kommentar
Inför granskningsperioden av detaljplanen utökades aktuell tomt fram till befintlig mur (detta
för att möjliggöra parkering inom tomtmarken). Ytterligare utökning skulle dock inkräkta på
behovet av en vändplats i detta läge. Vändplatsen är framförallt viktig för tillfällig uppställning
av fordon tillhörande samhällstjänster såsom ambulans och räddningstjänst. För att detaljplanen
ska kunna fungera långsiktigt behöver hänsyn tas till att behov och krav/efterfrågan på dessa
tjänster kan öka i takt med att fler eventuellt använder sina hus som åretruntbostäder. Ytan är
dock begränsad och är inte tillräckligt stor för vändmöjligheter (backningsrörelser krävs). Mer
kontinuerliga tjänster, såsom avfallshantering, behöver därmed lösas på gemensam plats innan
infart ut till bostäderna på udden.
Information framförs om hur befintlig paviljong sköts och används.
Kommentar
Information om hur befintlig paviljong (planbestämmelse R) idag sköts och används har tillförts
planbeskrivningens genomförandekapitel.
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Yttrande 3, 2018-03-04
Fastighetsägare framför att grundkarta/ortofoto tolkats felaktigt. Istället för natur
bör aktuellt område planläggas som vattenområde. I yttrandet yrkas på att
tomtbredden längs vattnet får upphävt strandskydd i likhet med övriga fastigheter.
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Kommentar
En nymätning av aktuell strandlinje har gjorts och grundkartan har uppdaterats. Detaljplanen
har uppdaterats enligt yttrandet.
Yttrande 4, 2018-03-05
Förening i området anser att detaljplanen ej bör möjliggöra rundkörning på
Åvägen.
Kommentar
Detaljplanen har anpassats efter gällande fastighetsgränser. Detta för att kunna bibehålla
möjligheten till rundkörning (som även återfinns i byggnadsplanen från 1960).
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att detta är positivt för väsentliga samhällstjänster såsom
ambulans, räddningstjänst, snöröjning samt avfallshantering.
Önskemål om att arrendetomt bör utökas och att därmed en föreslagen vändplan
ska flyttas.
Kommentar
Inför granskningsperioden av detaljplanen utökades aktuell tomt fram till befintlig mur (detta
för att möjliggöra parkering inom tomtmarken). Ytterligare utökning skulle dock inkräkta på
behovet av en vändplats i detta läge. Vändplatsen är framförallt viktig för tillfällig uppställning
av fordon tillhörande samhällstjänster såsom ambulans och räddningstjänst. För att detaljplanen
ska kunna fungera långsiktigt behöver hänsyn tas till att behov och krav/efterfrågan på dessa
tjänster kan öka i takt med att fler eventuellt använder sina hus som åretruntbostäder. Ytan är
dock begränsad och är inte tillräckligt stor för vändmöjligheter (backningsrörelser krävs). Mer
kontinuerliga tjänster, såsom avfallshantering, behöver därmed lösas på gemensam plats innan
infart ut till bostäderna på udden.
En infartsväg, i form av gemensamhetsanläggning, som sträcker sig från Lövgrens
väg föreslås planläggas som lokalgata (allmän platsmark).
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att utfarten bör planläggas som kvartersmark då marken ej
behövs för gemensamma behov. Det är därmed den enskildes/de enskildas ansvar att sköta
utfarten inom kvartersmark.
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Synpunkt att planlagd vägbredd längs Lövgrens väg bör vara 4 meter (såsom i
dagsläget).
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Kommentar
Bredden på vägområdet (som anpassats efter befintliga fastighetsgränser) ska kunna omfatta
körbana, eventuella diken samt utrymme att röra sig på till fots eller med cykel. Detta är inget
som behöver genomföras omgående, men detaljplanen ger en möjlighet att förverkliga en
funktionell och mer trafiksäker väg i framtiden utan att inkräkta på bostadsfastigheterna. Hur
vägområdet hanteras är i nuläget en fråga för vägsamfälligheten. Detta ger fastighetsägarna
möjlighet att i egen takt besluta om förändringar i vägens utformning, standard och eventuella
utbyggnader som detaljplanen möjliggör.
I vissa vägavsnitt (såsom i kurvor med begränsad sikt) bereds i detaljplanen möjlighet till
utökad vägbredd utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.
Information framförs om hur befintlig paviljong, badplatsen och parkområdet vid
paviljongen sköts och används.
Kommentar
Information om hur nämnda anläggningar idag sköts och används har tillförts
planbeskrivningens genomförandekapitel. Ur ett långsiktigt perspektiv vore det fördelaktigt om
besöksanläggningen ingick i vägsamfälligheten och kunde nyttjas av hela området och därigenom
rustas till högre standard för fler möjligheter. Detta är dock en fråga för inblandade parter.
Yttrande 5, 2018-03-05
Fastighetsägare anser att detaljplanen ej bör möjliggöra rundkörning på Åvägen.
Kommentar
Detaljplanen har anpassats efter gällande fastighetsgränser. Detta för att kunna bibehålla
möjligheten till rundkörning, som även återfinns i byggnadsplanen från 1960. I styckningen av
gällande fastighetsgränser valdes år 2013 att ta hänsyn till rundkörningsmöjligheten i
byggnadsplanen genom att aktuell fastighet skapades i två lotter. Samhällsbyggnadsenheten
bedömer att möjligheten till rundkörning på lång sikt är positiv för väsentliga samhällstjänster
såsom ambulans, räddningstjänst, snöröjning samt avfallshantering.
Vidare framförs att en utökning av kvartersmarken vid aktuell fastighet
efterfrågas.
Kommentar
Tidigare planlagd kvartersmark (i samrådsversionen av plankartan) omfattades av
prickmarksbestämmelse (byggnad får inte uppföras). Samhällsbyggnadsenheten anser därmed att
ett bevarande av befintlig naturmark i detta läge är att föredra framför en utökning av ej
byggbar kvartersmark. Dock har, redan inför samrådet av detaljplanen, kvartersmarken
utökats för att inkludera befintliga byggnader väster om aktuell fastighet.
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Yttrande 6, 2018-03-05
Ifrågasättande av minskning av planlagda bryggområdens utbredningar sedan
samrådet av detaljplanen. Även ifrågasättande av borttagandet av bryggområdet
längs uddens södra strand.
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Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten anser att de mer begränsade bryggområdena nu på ett bättre sätt är
anpassade till de platsspecifika förhållandena och bedömer att ytorna är tillräckliga för att
upprätthålla områdets båtliv.
Angående borttagandet av bryggområdet längs uddens södra strand anser
Samhällsbyggnadsenheten att möjligheten till fri passage, inom planlagt naturstråk längs vattnet,
är av stor vikt att bibehålla. Genom att ej tillåta privata bryggor längs stråket bedöms även
känslan av allmänt tillträde kunna stärkas. Närheten mellan kvartersmarken för bostäder och
ett bryggområde skulle medföra stor risk att det smala naturstråket privatiseras (genom
exempelvis uppställning av möbler och etablering av odlingar). Samhällsbyggnadsenhetens
avvägningar utifrån strandskyddets syften har därmed resulterat i att aktuellt WB1-område
tagits bort. Befintliga bryggor får ligga kvar men ej byggas ut och/eller ersättas med nya. För
tillgång till båtplatser inom planområdet hänvisas till de gemensamma bryggområdena (WB2).
Yttrande 7, 2018-03-05
Förening i området efterfrågar ett förtydligande om vem som ska ansvara för
skyltning av de stigar som omfattas av planbestämmelsen n1 (gångstig skall finnas).
Kommentar
Ett förtydligande har införts i planbeskrivningens genomförandekapitel.
Föreningen ifrågasätter att de gröna släpp som planläggs ned till vattnet ska kunna
nyttjas av både boende och besökare i området.
Kommentar
Vattenområdena i anslutning till de gröna släppen är ej utpekade kommunala badplatser.
Särskilda krav på skötsel finns därmed inte, de ska däremot hållas allemansrättsligt
tillgängliga. Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Båtar får förtöjas vid
strand som inte utgör tomt och inte heller är fridlyst enligt andra regler. Helt tillfällig förtöjning
är tillåten till och med vid annans brygga utanför tomtmark, om inte ägaren hindras i sin
användning. Också tillfällig ankring på annans vatten får i regel godtas.
Ett område i planbeskrivningen redovisas felaktigt tillhöra föreningens
ansvarsområde.
Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt önskemål.
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Yttrande 8, 2018-03-06
Fastighetsägare efterfrågar större byggrätt. Istället för en största sammanlagda
byggnadsarea på 70 kvm inom fastigheten önskas 140 kvm.
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Kommentar
En översyn har gjorts av tomtstorlekarna i aktuellt område. Utifrån översynen har detaljplanens
bestämmelse om största sammanlagda byggnadsarea per fastighet justerats från 70 kvm till 90
kvm. Detta i enlighet med gällande plan (från 1961).
Tillämpning av byggrätt proportionellt i förhållande till fastighetsstorlek har diskuterats.
Samhällsbyggnadsenheten har valt att, vid bedömning av lämplig största sammanslagna
byggnadsarea per fastighet, även ta hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen i stort.
Resultatet blir då en något ”grövre” indelning med syftet att i så stor utsträckning som möjligt
bibehålla befintliga, delområdesspecifika strukturer och de utblickar mot vattnet som ännu ej
skyms av hus.
Yttrande 9, 2018-03-06
Fastighetsägare framför att man är positiva till planförslaget.
Kommentar
Noteras.
Yttrande 10, 2018-03-07
Önskar att en sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens väg ej planläggs.
Istället önskas ett fortsatt lugnt boende utan genomfartstrafik genom planläggning
av två vändzoner.
Kommentar
Enligt gällande plan (från 1961) möjliggörs rundkörning inom området. Framkomligheten, i
detta fall möjligheten att köra runt, är viktig för såväl privata bilar som för nyttotrafik och
väsentliga samhällstjänster såsom ambulans, räddningstjänst, snöröjning samt avfallshantering.
I takt med att området permanenteras (till följd av utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten
samt föreslagna utbyggnadsmöjligheter inom befintliga fastigheter) förväntas riskerna bli större
vad gäller olyckor och bränder. Även efterfrågan på olika typer av service (förutom sophämtning)
bland de boende förväntas öka. Då kraven från de boende ökar kommer även exempelvis
räddningstjänsten och Sörmland Vatten och Avfall AB behöva skärpa sina krav på
framkomlighet. Att i detaljplanen inte möjliggöra för rundkörning anses därmed inte vara
långsiktigt hållbart.
Antalet bilrörelser bedöms komma att öka i takt med att fastigheter börjar bebos permanent
eller att de styckas av eller byggs ut. Med möjlighet till rundkörning kommer det då att ske en
fördelning av rörelser på ett naturligt sätt.
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I yttrandet används begreppet ”genomfart”. Begreppet syftar på trafik mellan områden, men i
detaljplanen för Ålsätter handlar det istället om ett områdes gemensamma gatunät. Det som
planen medger är rundkörning vilket bedöms vara det bästa alternativet för att uppnå önskvärd
framkomlighet i ett så begränsat område.
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Fråga angående hur adresserna till fastigheterna ska hanteras så att det inte blir
förvirring om vägarna länkas samman. De två vägarnas slut anges också vara en
viktig brytpunkt för de två föreningarna i området.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten anser att adressättningen, sett i ett långsiktigt perspektiv, är av
underordnad betydelse för planeringen av området. I dagsläget har kommunen inga planer på att
ändra adresserna för området, men vid en sammanlänkning bör givetvis frågan ses över och
hänsyn tas till nämnda farhågor.
På lång sikt ser samhällsbyggnadsenheten också fördelar med att området hanterades som en
enhet, istället för att uppdelas i mindre föreningar.
Fråga angående hur vägsamfälligheten ska kunna hantera kostnaden vid
anläggande av det nya vägavsnittet/sammanlänkningen.
Kommentar
Eftersom det är en enskild väg är det i dagsläget en fråga för vägsamfällighetsföreningen. För
enskilda vägar finns statliga medel att söka, via Trafikverket, för denna typ av åtgärder.
Även fråga om vad som händer efter genomförandetidens utgång om någon
sammanlänkning ej utförts och ej heller vändplaner av tillräcklig storlek.
Kommentar
Efter att detaljplanens genomförandetid gått ut fortsätter den att gälla och ge byggrätt som
tidigare (till dess att kommunen ersätter, ändrar eller upphäver planen). Utrymmesbehovet för en
sammanlänkning av vägarna är därmed långsiktigt säkerställt.
Fråga om hur sammanlänkningen skulle te sig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Kommentar
I vissa vägavsnitt (såsom i kurvor med begränsad sikt) bereds i detaljplanen möjlighet till
utökad vägbredd utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.
Yttrande 11, 2018-03-07
Upplysning angående att befintlig brygga saknas i detaljplanens grundkarta.
Kommentar
Grundkartan har uppdaterats.
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Önskan om att två parkeringar tillhörande aktuell tomt (placerade utanför
tomtgräns) ska planläggas.
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Kommentar
Aktuell arrendetomt är en av de som ej kan parkera inom föreslagen kvartersmark för bostäder
(inom sin tomt). För dessa fastigheter har tre områden för parkering säkerställts som
kvartersmark. Det är dock en fråga för fastighetsägaren att lösa hur fördelningen av
parkeringsplatserna genomförs på bästa sätt. Det kan t ex lösas via gemensamhetsanläggning
eller servitut vid avstyckning av arrendetomterna.
Yttrande 12, 2018-03-07
Upplysning angående att två befintliga stugor samt en brygga inte finns med i
detaljplanens grundkarta. Inom aktuell fastighet finns även två adresser varav
endast den ena finns utmarkerad i grundkartan.
Kommentar
Grundkartan har uppdaterats med de två stugorna. Bryggan har ej kunnat mätas in, då den vid
inmätningstillfällen legat uppdragen på land, dock sträcker sig ett planlagt bryggområde (med
föreslaget upphävt strandskydd) längs aktuell fastighets strandlinje. Det adressnummer som finns
utmärkt i grundkartan är det som finns registrerat i adressregistret. Om ny adress önskas
hänvisas till kommunens byggnadsinspektör.
Ifrågasättande av kryss-/prickmarkszon i detaljplanen. Inom kryssmarken
återfinns det ena av fastighetens två bostadshus varpå en justering av zonen
efterfrågas. Inom tomten anges det finnas en nivåhöjning varpå det ej bedöms
finnas nåra översvämningsrisker.
Kommentar
Kryssmarken har setts över och anpassats efter nuvarande förhållanden inom fastigheten, vilket
också är i enlighet med gällande plan (från 1960).
Större byggrätt efterfrågas. Istället för en största sammanlagda byggnadsarea på 70
kvm inom fastigheten önskas 200 kvm. Synpunkt framförs angående att
proportionerliga byggnader per fastighet i förhållande till respektive fastighetsarea
vore att föredra.
Kommentar
Tillämpning av byggrätt proportionellt i förhållande till fastighetsstorlek har diskuterats.
Samhällsbyggnadsenheten har valt att, vid bedömning av lämplig största sammanslagna
byggnadsarea per fastighet, även ta hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen i stort.
Resultatet blir då en något ”grövre” indelning med syftet att i så stor utsträckning som möjligt
bibehålla befintliga, delområdesspecifika strukturer och de utblickar mot vattnet som ännu ej
skyms av hus.
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En översyn har dock gjorts av tomtstorlekarna i aktuell del av planområdet. Utifrån översynen
har detaljplanens bestämmelse om största sammanlagda byggnadsarea per fastighet justerats från
70 kvm till 90 kvm. Detta i enlighet med gällande plan (från 1961).
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Utöver de 90 kvm som planbestämmelsen anger kan eventuellt attefallshus (25 kvm, utökad
lovplikt enligt detaljplanen) och friggebod (15 kvm) byggas. Detta skulle totalt ge en
sammanlagd byggnadsarea på 130 kvm. Det innebär att, vid förändringar av byggnadsbeståndet
inom fastigheten (rivningar etc.), den nya detaljplanens bestämmelser kommer att gälla vid
bygglovprövning.
En utökning av kvartersmarken efterfrågas. Detta då fastighetsägarna anges ha
ställt fråga till förening i området om köp av en del av intilliggande parkmark.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att ytterligare ianspråktagande av strandnära
områden för enskilt ändamål ej är lämpligt i detta läge. Ett viktigt innehåll i detaljplanen är att
långsiktigt säkra befintliga, allmänna ytor intill och stråk ned till vattnet.
Fråga om planbestämmelsen WB1 även gäller aktuell fastighet.
Kommentar
Planbestämmelsen gäller även aktuell fastighet.
Ifrågasättande av planbestämmelsen p1.
Kommentar
Samhällsbyggandsenheten bedömer att planbestämmelsen inte är applicerbar i det aktuella läget
mot parkmarken. Planbestämmelsens betydelseformulering har justerats/förtydligats.
Yttrande 13, 2018-03-07
Synpunkter angående Tallbackens vägbredd. Önskemål om att i detaljplanen ej
möjliggöra en breddning av vägen.
Kommentar
Bredden på vägområdet (som anpassats efter befintliga fastighetsgränser) ska kunna omfatta
körbana, eventuella diken samt utrymme att röra sig på till fots eller med cykel. Detta är inget
som behöver genomföras omgående, men detaljplanen ger en möjlighet att förverkliga en
funktionell och mer trafiksäker väg i framtiden utan att inkräkta på bostadsfastigheterna. Hur
vägområdet hanteras är i nuläget en fråga för vägsamfälligheten. Detta ger fastighetsägarna
möjlighet att i egen takt besluta om förändringar i vägens utformning, standard och eventuella
utbyggnader som detaljplanen möjliggör.
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Yttrande 14, 2018-03-07
Information från fastighetsägare om att det inom fastigheten idag bedrivs
produktivt skogsbruk. Önskemål framförs om att istället för naturmark planlägga
området som kvartersmark med byggrätter. Om detta ej är aktuellt anges att man
fortsatt avser bedriva produktivt skogsbruk.
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Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten har haft kontakt med markägarna som innehar marken närmast
intilliggande befintlig väg. Då intresse ej funnits avseende planläggning av kvartersmark för
bostäder har Samhällsbyggnadsenheten ej funnit en lämplig lösning/struktur för komplettering
av ytterligare nya byggrätter (utan ett för stort ingrepp i naturen). Om förutsättningarna
förändras finns möjlighet att ansöka om planbesked för ny planläggning av aktuellt område.
I planbestämmelsen NATUR ingår möjligheten att sköta marken enligt ortens sed (vilket kan
innefatta röjning och avverkning). Planbestämmelsen innebär alltså inte att grönområdet måste
bevaras i det skick det var när detaljplanen vann laga kraft. Vanligt skogsbruk kan däremot
inte bedrivas inom detaljplanerat område med användningen natur.
Yttrande 15, 2018-03-07
Framförande av synpunkt angående att kommunens medlemmar borde behandlas
lika om de befinner sig i exakt samma situation. I yttrandet hänvisas till
likställighetsprincipen som man anser att kommunen frångått när det gäller hur
fastigheterna på udden hanteras i jämförelse med liknande fastigheter i övriga
områden.
Ifrågasättande om varför det i detaljplanen lagts ett grönområde med infört
strandskydd längs uddens södra strand. Synpunkt att stigen inte gör området
närmast stranden mindre exploaterat än vid fastigheterna i söder. Stranden anges
ha klippta ytor, planteringar, terrasseringar, gåtuppläggningsplatser, uteplatser och
privata bryggor. I yttrandet anges att detta, tillsammans med husens placering nära
vattnet, gör att allmänheten effektivt avhålls från att nyttja stranden. Stigen anges
passera över de tomter som fastighetsägarna har nyttjat och att detta inte är något
som gör marken vid vattnet tillgänglig, marken anges istället vara ianspråktagen
och privatiserad hela vägen ned till vattnet.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten har utgått från varje delområdes platsspecifika förutsättningar och
instämmer inte i framförd analys/beskrivning av området längs vattnet på udden.
Höjdskillnaderna mellan befintlig bebyggelse och stigens läge samt dess funktion som koppling
mellan olika naturområden gör att här fortfarande, trots den till viss del pågående privatiseringen
av den sedan tidigare planlagda allmänna platsmarken, finns starka intressen för allmänheten.
Den allemansrättsliga tillgängligheten här är långsiktigt viktig att värna.
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Det är just kopplingen mellan olika naturområden, samt att arrendetomterna ej styckats till
fastigheter ned till vattnet, som gör att detta område skiljer sig från övriga delområden längs
stranden.
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I yttrandet åberopas att kommunen bör utgå från hur den verkliga
markanvändningen ser ut och planlägga utifrån det. Enligt uppgifter som framförs
är redovisad tomtindelning i detaljplanen ej lagenligt fastslagen.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten har inhämtat information om arrendetomtsindelning från aktuell
fastighetsägare. Det har även gjorts platsbesök och analyserats hur stråket används.
Planläggningen anses därmed ha skett med utgångspunkt i både rådande förhållanden, i hur
delområdet sedan tidigare varit tänkt att fungera, samt utifrån hur enheten bedömer att ett den
allmänna tillgängligheten långsiktigt kan säkerställas.
En juridisk och ekonomisk analys av hur förslaget påverkar tomträttsinnehavare
och markägare efterfrågas. Fråga ställs om hur de privata anläggningarna (bryggor,
trappor, hus, kajer och stenmurar), som återfinns i planlagt naturstråk längs
vattnet, ska kunna underhållas samt vem som ska ansvara för dem vid
planläggning som allmän platsmark. Då nämnda anläggningar anges ha
uppkommit legalt påstås att dessa ej kan rivas samt att det ej blir rimligt att
investera pengar i renoveringar av anläggningarna som hamnar utanför planerad
kvartersmark.
Kommentar
Kvartersmark har planlagts hela vägen ned till befintlig, inmätt stig. Avgränsningen bedöms
därmed inkludera de byggnader och anläggningar som kommit till inom den sedan tidigare
planlagda kvartersmarken.
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En
allmän plats får därmed inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet.
På platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening (oftast
bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen) som är huvudman och som avgör hur den
allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. I detta fall är det en sommarstugeförening som
innehar huvudmannaskapet. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som
kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv
som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras.
Ifrågasättande av borttagande av tidigare WB1-område längs stranden. De enskilda
bryggornas miljöpåverkan bedöms vara försumbar. Önskemål om att
bryggområdet på nytt tas med i detaljplanen och att den rätt man anser sig ha till
bryggorna säkerställs genom att fastighetsgränserna ritas ut.
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Kommentar
Möjligheten till fri passage inom planlagt naturstråk längs vattnet bedöms vara av stor vikt att
bibehålla. Genom att ej tillåta privata bryggor längs stråket bedöms även känslan av allmänt
tillträde kunna stärkas. Närheten mellan kvartersmarken för bostäder och ett bryggområde
skulle medföra stor risk att det smala naturstråket privatiseras (genom exempelvis uppställning
av möbler och etablering av odlingar). Samhällsbyggnadsenhetens avvägningar utifrån
strandskyddets syften har därmed resulterat i att aktuellt WB1-område tagits bort. Befintliga
bryggor får ligga kvar men ej byggas ut och/eller ersättas med nya. För tillgång till båtplatser
inom planområdet hänvisas till de gemensamma bryggområdena (WB2).
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Det nya bryggområde som ritats in nedanför paviljongbyggnaden anses vara för
litet för att kunna rymma alla elva bryggor.
Kommentar
Bryggområdet är inte tänkt att kunna rymma elva bryggor utan det antal båtplatser som bedöms
behövas.
Vidare noteras att en befintlig brygga tillhörande en av tomterna ej syns i
detaljplanens grundkarta.
Kommentar
Grundkartan har uppdaterats.
En juridisk diskussion om ekonomisk kompensation vid ett eventuellt antagande
av detaljplanen önskas. Exempelvis avseende borttagandet av bryggområdet vilket
anges vara en inskränkning i äganderätten för sju fastigheter.
Kommentar
Aktuellt område omfattas av en fastighet. Planförslaget har förankrats med aktuell
fastighetsägare.
En tomt på udden anges sakna tillfartsväg. Angöring till tomten ska enligt
detaljplanen ske via en stig genom naturmark. Detta anges ej vara förenligt med
tillgänglighetskraven i Plan- och bygglagen. Utan strandskyddsdispens framförs att
stigen ej kommer kunna breddas, förstärkas eller anpassas till t. ex. rullstolar eller
barnvagnar. Stigen föreslås därmed planläggas som allmän platsmark/gång- och
cykelväg (samt upphävande av strandskydd). Önskemål framförs om att
vägföreningen bör sköta vägen.
Kommentar
Användningen natur innefattar alla typer av friväxande natur. I användningen ingår även
mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets
användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar
eller utrymmen för omhändertagande av dagvatten. Strandskyddet tryggar här långsiktigt
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allmänhetens tillgång till strandområdet. Behöver förstärkningar göras av gångstigen eller behöver
exempelvis träd fällas får markägaren ansöka om dispens från strandskyddet.
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Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 6 § finns det ett undantag från kravet på att
tomten ska vara tillgänglig. Kravet gäller inte om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt är orimligt. Undantaget finns eftersom tillgänglighetskravet inte kan
tillgodoses i alla typer av terräng.
Angående parkeringsplatser framförs synpunkter på hur dessa redovisas/planläggs
i detaljplanen. Istället för att planlägga de tre parkeringsytorna som kvartersmark
föreslås att alla parkeringsplatser samlas till en plats där en
gemensamhetsanläggning kan bildas. Detta för att berörda fastigheter gemensamt
ska kunna iordningställa och fördela parkeringsplatserna. Som förslag på utrymme
lyfts den eventuella möjligheten att bredda vägområdet norrut (i sträckan mellan
kvartersmarken och vändplanen).
Kommentar
För de fastigheter som ej kan parkera inom föreslagen kvartersmark för bostäder (inom sin
tomt) säkerställs i detaljplanen en yta för parkering vid korsningen Ålvägen-Lagnöstigen. Ytan
kan, beroende på dispositionslösningar, rymma 6-10 parkeringsplatser. Även två mindre ytor
för parkering säkerställs, dels intill vägen ut på udden (tre platser) samt intill
besöksanläggningen (två platser). Samtliga tre ytor planläggs som kvartersmark för bostäder med
prickmarksbestämmelse (byggnad får inte uppföras) samt med egenskapsbestämmelse
(parkering). Det är dock en fråga för fastighetsägaren att lösa hur fördelningen av
parkeringsplatserna genomförs på bästa sätt. Det kan t ex lösas via gemensamhetsanläggning
eller servitut vid avstyckning av arrendetomterna.
Ifrågasättande av föreslagen mötesplats som idag används som parkeringsplats av
en av tomterna ute på udden.
Kommentar
Hänvisning kommer att ske till någon av de planlagda parkeringsytorna på udden. Se
ovanstående kommentar/svar.
Yttrande 16, 2018-03-07
Synpunkt angående att kommunen bör ta över huvudmannaskapet för vägar och
andra allmänna platser i området. Som skäl anges att Ålsätter, i och med
utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten, anses kunna bli ett tillväxtområde
med nya Vingåkersbor och därmed bättre skatteunderlag.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten anser att enskilt huvudmannaskap ska gälla inom planområdet.
Motiv till detta ställningstagande finns i planbeskrivningen.
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Önskar att en sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens väg ej planläggs.
Istället föreslås planläggning av vändzoner.
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Kommentar
Se svar till yttrande 10.
Ifrågasättande av föreslagen byggrätt om 140 kvm som största sammanlagda
byggnadsarea per fastighet. Istället föreslås 155 kvm.
Kommentar
Utöver de 140 kvm som planbestämmelsen anger kan eventuellt attefallshus (25 kvm, utökad
lovplikt enligt detaljplanen) och friggebod (15 kvm) byggas. Detta skulle totalt ge en
sammanlagd byggnadsarea på 180 kvm.
Utbredningen av prickmark inom aktuell fastighet önskas minskas. Gränsen
föreslås flyttas längre ned mot intilliggande väg. Som alternativ till prickmarken
föreslås kryssmark där enklare konstruktioner (exempelvis växthus) skulle kunna
tillåtas.
Kommentar
I många fastigheter har det varit nödvändigt att reglera mark som inte får bebyggas och dessutom
att vegetation ska bevaras. I detta fall är anledningen att markens beskaffenhet är sådan att
man kan anta att rasrisk föreligger. Prickmarkens avgränsning anses rimlig i förhållande till de
platsspecifika förutsättningarna.
Önskemål om att planbestämmelsen angående marklov för trädfällning ses över.
Måttangivelsen upplevs vara alltför snäv. Lovgränsen föreslås justeras så att lov
krävs för träd som överstiger en stamdiameter på 20 cm.
Kommentar
Den gräns som anges på 10 centimeter anses, utifrån markens beskaffenhet och antagen rasrisk,
rimlig i förhållande till de platsspecifika förutsättningarna.
Yttrande 17, 2018-03-07
Synpunkter angående Tallbackens vägbredd. Önskemål om att i detaljplanen ej
möjliggöra en breddning av vägen.
Kommentar
Se svar till yttrande 13.
Fråga om vägföreningen kan motsätta sig en breddning av vägen om
Räddningstjänsten, under detaljplanens genomförandetid, kräver att en breddning
genomförs.
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Kommentar
En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att iordningställa den
allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på vilket
sätt detta ska göras. Dock kan kommunen komma att inleda samtal med vägföreningen vid
förändrade förutsättningar som t ex räddningstjänsten kan meddela.
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Önskar att en sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens väg ej planläggs.
Kommentar
Se svar till yttrande 10.
Synpunkt att vägarna bör omfattas av kommunalt huvudmannaskap om
kommunen väljer att planlägga vägarna på ett sådant sätt att vägföreningen fråntas
möjligheten att själva besluta om lämplig vägbredd och utformning.
Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten anser att enskilt huvudmannaskap ska gälla inom planområdet.
Motiv till detta ställningstagande finns i planbeskrivningen.
På platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening (oftast
bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen) som är huvudman och som avgör hur den
allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. I detta fall är det en förening som innehar
huvudmannaskapet. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att
iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken
takt och på vilket sätt detta ska göras.
Ifrågasättande av borttagandet av släppet/kopplingen ned till vattnet mellan två
fastigheter. Stråket var i samrådsversionen planlagt som natur.
Kommentar
I samrådsversionen av detaljplanen hade fastighetsgränserna tolkats felaktigt. Gränserna ligger
dikt an mot varandra. Möjligheten till en fortsatt fysisk koppling ned till vattnet kan eventuellt
(om fastighetsägarna medger det) lösas genom avtal.
Ifrågasättande av föreslagen byggrätt om 140 kvm som största sammanlagda
byggnadsarea per fastighet. En större byggrätt önskas.
Kommentar
Utöver de 140 kvm som planbestämmelsen anger kan eventuellt attefallshus (25 kvm, utökad
lovplikt enligt detaljplanen) och friggebod (15 kvm) byggas. Detta skulle totalt ge en
sammanlagd byggnadsarea på 180 kvm.
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Yttrande 18, 2018-03-08, sent inkommet
Önskar att en sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens väg ej planläggs.
Istället föreslås att vägen breddas där det behövs och att en rejäl vändplan skapas.
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Kommentar
Se svar till yttrande 10.
Önskemål om att planbestämmelsen om kravet på marklov för fällning av träd,
med stamdiameter överstigande tio cm, förtydligas. Fråga angående var
bestämmelsen gäller – generellt inom planen eller inom den avgränsade
prickmarken?
Kommentar
Planbestämmelsen gäller inom vissa avgränsade områden med prickmark.
Synpunkt angående att förslaget vad gäller högsta takvinkel på 27 grader bör
utökas till 30 grader (detta då det anges vara den idealiska takvinkeln för
solcellspaneler).
Kommentar
Med hänvisning till områdets karaktär har en bedömning gjorts att en högsta takvinkel på 27
grader är lämplig för området. Bestämmelsen innebär största tillåtna vinkel för ny- och
tillbyggnad, vilket undantar ombyggnad av redan befintliga tak.

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Samhällsbyggnadsenheten.
Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet.
Sammanställning av inkomna yttranden från samrådsskedet

Samrådsredogörelse finns framtagen och samtliga yttranden finns att tillgå i sin
helhet på Samhällsbyggnadsenheten.
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Inkomna synpunkter som inte blivit tillgodosedda från samrådsskedet

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under
detaljplanesamrådet framfört synpunkter som inte bedöms vara tillgodosedda:
-

Privatperson nr. 3 (yttrande 2)
Privatperson nr. 4 (yttrande 3)
Privatperson nr. 5 (yttrande 4)
Privatperson nr. 6 (yttrande 5)
Privatperson nr. 7 (yttrande 5)
Privatperson nr. 9 (yttrande 7)
Privatperson nr. 10 (yttrande 8)
Privatperson nr. 11 (yttrande 8)
Privatperson nr. 17 (yttrande 11)
Privatperson nr. 18 (yttrande 11)
Förening nr. 19 (yttrande 12)
Privatperson nr. 20 (yttrande 13)
Privatperson nr. 21 (yttrande 13)
Privatperson nr. 22 (yttrande 14)

-

Privatperson nr. 37 (yttrande 16)
Privatperson nr. 38 (yttrande 16)
Privatperson nr. 39 (yttrande 17)
Privatperson nr. 40 (yttrande 17)
Privatperson nr. 41 (yttrande 18)
Privatperson nr. 42 (yttrande 19)
Privatperson nr. 43 (yttrande 19)
Privatperson nr. 44 (yttrande 20)
Privatperson nr. 45 (yttrande 20)
Privatperson nr. 48 (yttrande 22)
Privatperson nr. 49 (yttrande 22)
Privatperson nr. 50 (yttrande 23)
Privatperson nr. 51 (yttrande 24)
Privatperson nr. 52 (yttrande 24)

Inkomna synpunkter som inte blivit tillgodosedda från
granskningsskedet

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under
granskningen framfört synpunkter som inte bedöms vara tillgodosedda:
-

Privatperson nr. 42 (yttrande 2)
Privatperson nr. 43 (yttrande 2)
Förening nr. 19 (yttrande 4)
Privatperson nr. 51 (yttrande 5)
Privatperson nr. 52 (yttrande 5)
Privatperson nr. 39 (yttrande 6)
Privatperson nr. 40 (yttrande 6)
Förening nr. 56 (yttrande 7)
Privatperson nr. 57 (yttrande 8)
Privatperson nr. 10 (yttrande 10)
Privatperson nr. 11 (yttrande 10)
Privatperson nr. 1 (yttrande 11)

-

Privatperson nr. 2 (yttrande 11)
Privatperson nr. 60 (yttrande 12)
Privatperson nr. 61 (yttrande 12)
Privatperson nr. 18 (yttrande 13)
Privatperson nr. 62 (yttrande 14)
Privatperson nr. 37 (yttrande 15)
Privatperson nr. 38 (yttrande 15)
Privatperson nr. 44 (yttrande 16)
Privatperson nr. 45 (yttrande 16)
Privatperson nr. 20 (yttrande 17)
Privatperson nr. 21 (yttrande 17)
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Resultat av granskningen

Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslagets plankarta efter granskning:
- Grundkartan har uppdaterats utifrån information från boende i området
och kompletterande inmätningar. Det som justerats är sjövägens dragning
vid infarten till området och strandlinjens läge vid fastighet Ålsätter 1:34.
Grundkartan har även kompletterats med två befintliga byggnader inom
fastighet Ålsätter 1:63 och en befintlig brygga nedanför arrendetomt 33.
Vidare har de i grundkartan redovisade adresspunkterna inom
fastigheterna Ålsätter 1:63-1:72 setts över och rättats (i tidigare version av
grundkartan fanns ej adresspunkt Sjövägen 132 med).
- Justerad utbredning av kvartersmark (E-område) och justerad vägdragning
(allmän platsmark/LOKALGATA) till följd av reviderad grundkarta
(befintliga förhållanden) vid infarten till området (korsningen
Sjövägen/Åsen).
- Justerad planlagd korsning Tallbacken/Åsen. Användningsgräns anpassad
efter befintlig fastighetsgräns och nuvarande vägdragning.
- Justerad utbredning av vattenområde (WB1 med upphävande av strandskydd) längs strandlinjen intill fastighet Ålsätter 1:34. Även mindre
justering (minskning) av bryggområdet (WB2) söder om fastigheten. Detta
till följd av reviderad grundkarta (befintliga förhållanden, strandlinjens
läge).
- Vissa egenskapsgränser har konverterats till administrativa gränser där så
behövs. Detta för att förtydliga inom vilka avgränsade områden
bestämmelsen a2 (angående marklov för trädfällning) gäller.
- Inom fastigheten Ålsätter 1:63 har planlagd korsmark minskats. Detta för
att befintligt bostadshus ej ska ingå i område enbart avsett för
komplementbyggnader (uthus och garage). Detta är i linje med den gamla
byggnadsplanen från 1960.
- Utökning av största sammanlagda byggnadsarea (e1) till 90 m2, för planlagd
kvartersmark längs vattnet närmast söder om parkområdet/badplatsen.
Detta är i linje med den gamla byggnadsplanen från 1960.
- Förtydligande av bestämmelsen p1 (det vill säga att bestämmelsen ska gälla
där angränsande fastighet ryms inom kvartersmark med byggrätt).
- Komplettering av betydelsen av bestämmelsen NATUR med undantaget
att tekniska anläggningar får tillkomma, dock med hänsyn till eventuella
naturvärden. Detta till följd av önskemål från Sörmland Vatten och Avfall
AB och möjligheten för dem att i samband med detaljprojektering kunna
identifiera de mest fördelaktiga lägena för kompletterande pumpstation.
I planbeskrivningen är ändringar gjorda efter granskningsversionen markerade
med grön text.
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Samhällsbyggnadsenheten bedömer att de kompletteringar och revideringar som
gjorts efter granskningen är av så begränsad omfattning att en ny granskning av
planförslaget inte behöver göras.

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
Vingåkers kommun
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Diana Soldagg
Planarkitekt
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänd för samråd:
2015-08-11
Godkänd för granskning: 2018-02-06
Godkänd för antagande:
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GRANSKNINGSYTTRANDE
Rune van den Brink
010-223 43 46

1(2)

Datum

Dnr

2018-03-02

402-900-2018
Doss

28-4-048
Vingåkers kommun
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Detaljplan för Ålsätter 1:29 med flera, Vingåkers kommun
Er beteckning 2014/145-214, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2018-02-07

Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20§ plan- och
bygglagen (2010:900), i sin lydelse fram till 1 januari 2015. Detaljplanen handläggs med
normalt planförfarande.
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att underlätta en utbyggnad av allmänt vatten
och spillvatten och att i samband med detta skapa förutsättningar för en vidareutveckling av
befintliga strukturer i Ålsätter. Byggrätter återfinns närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Inom planområdet finns längs vissa stråk branta slänter. För att minimera risken för
ras/skred i dessa delar återfinns i detaljplanen bestämmelser om bevarande av befintlig
vegetation samt identifiering av delområden inom kvartersmark som ej får bebyggas.
Områdets kulturhistoriska värden ligger till grund för de planbestämmelser som syftar till att
främja ett fortsatt bevarande av identifierade karaktärsdrag i bebyggelsen.
Under granskningstiden ska Länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om Länsstyrelsen
bedömer att
 riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
 strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt
 bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens synpunkter
Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som framfördes i Länsstyrelsens
samrådsyttrande daterat 2015-10-09. Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i frågan
om hur det nu utställda planförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden
att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Övrigt
Även om kommunen bedömt att de WB-områden där strandskyddet upphävs är
ianspråktagna på ett sådant sätt att de saknar betydelse för strandskyddets syften, är det
enligt Länsstyrelsen av vikt att poängtera att vattenområde i normalfallet ska anses vara
allemansrättsligt tillgängligt.

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

Telefax
0155-26 71 25

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr
202100-2262

PlusGiro
35174-2

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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GRANSKNINGSYTTRANDE
2(2)
Datum

Dnr

2018-03-02

402-900-2018

En arkeologisk utredning har genomförts för att klargöra om de sedan tidigare kända fornfynd i
närområdet kunde kopplas till någon fornlämning, t.ex. en boplats inom planområdet. Inom
planområdet påträffades fynd som indikerade en stenåldersboplats (Västra Vingåker 711) men
denna var kraftigt förstörd genom stugbebyggelse och äldre sandtäkter. I nordöst framkom rester
efter en smedja som bedöms vara sentida (Västra Vingåker 712). Inga ytterligare arkeologiska
åtgärder bedöms vara nödvändiga för planen ska kunna genomföras.

I handläggningen har samråd skett med Agneta Scharp (kulturmiljö) och Johan Andersson
(naturmiljö).

Rune van den Brink
Planhandläggare
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Datum

2018-03-29

1 (40)

Dnr 2014/145 -214

Ålsätter

Detaljplan för Ålsätter 1:29 m fl, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLANBESKRIVNING
Antagandehandling
______________________________________________________________

Planområde markerat med röd ring

VK300S v1.0 040416,
Planbeskrivning Ålsätter antagande

Handlingar
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Grundkarta
Naturvärdesbedömning (maj 2015)
Naturvärdesbedömning (augusti 2015)
PM Geoteknik (mars 2015)
Kulturhistoria vid Ålsätter, arkeologisk utredning inför ny detaljplan (2015)

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Planens syfte och huvuddrag
Syfte

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att underlätta en utbyggnad av
allmänt vatten och spillvatten och att i samband med detta skapa förutsättningar
för en vidareutveckling av befintliga strukturer i Ålsätter. Med en utbyggnad av
allmänt vatten och spillvatten kan Kolsnarens vatten skyddas från de negativa
konsekvenser som kan uppstå från områdets hushåll.
Byggrätter återfinns närmare än hundra meter från strandlinjen, strandskyddet
föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Inom planområdet finns längs vissa stråk branta slänter. För att minimera risken
för ras/skred i dessa delar återfinns i detaljplanen bestämmelser om bevarande av
befintlig vegetation samt identifiering av delområden inom kvartersmark som ej
får bebyggas.
Områdets kulturhistoriska värden ligger till grund för de planbestämmelser (vad
gäller framförallt placering, utformning och utnyttjandegrad/fastighetsindelning)
som syftar till att främja ett fortsatt bevarande av identifierade karaktärsdrag i
bebyggelsen.
Huvuddrag

Inom planområdet finns idag knappt 100 registrerade fastigheter. Där
förutsättningar finns för tillbyggnad, med hänsyn till bevarandevärda karaktärer
och till landskapsbilden, har befintliga tomter försetts med utökad byggrätt. I
mindre omfattning, som förtätning, har även ytterligare kvartersmark för bostäder
planlagts i nordost, utöver den mark som redan är ianspråktagen.
I sydöst-nordvästlig riktning har plankartan och dess bestämmelser anpassats
utifrån tre karaktärsområden; bebyggelsestråket med smala tomter längs vattnet,
bebyggelse i skogsmarken på höjden, samt bebyggelse i skogsbrynet med utblickar
över åkermarken. Karaktärsområdena skiljer sig bland annat åt vad gäller största
tillåtna byggnadsarea samt föreslagen tomstorlek. I plankartan föreskrivs god
anpassning till terrängförhållanden genom bestämmelse om att suterrängvåning
ska anordnas inom viss kvartersmark. Längs vattnet har bebyggelsen setts över
utifrån översvämningsrisker och brandsäkerhet. Reglerande bestämmelser
angående dessa aspekter återfinns i plankartan.
Befintlig bebyggelse och utökade byggrätter återfinns inom planområdet närmare
än 100 meter från strandlinjen, detta innebär att strandskyddet föreslås upphävas
längs stora, men väl avgränsade, delar av strandområdet. Även ån mellan
Kolsnaren och Ålsjön, längs plangränsen i norr, omfattas av strandskydd.
Strandskyddet är även här 100 meter brett från strandlinjen upp på land och ut i
vattnet.
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Längs vissa vägavsnitt har vägbredder justerats för att öka trafiksäkerheten och
framkomligheten för utrycknings- och servicefordon.
Rekreationsvärden i området värnas. I plankartan säkerställs tillgängligheten till
vattnet genom gröna släpp från lokalgatan (längs tomterna närmast stranden) ned
till vattnet. Inom vissa av dess släpp finns utrymmen för
gemensamhetsanläggningar i form av bryggor med båtplatser, samt badbryggor.
Längre upp på land säkerställs bevarande av naturmark för rekreation och lek. I
norr återfinns en flack yta som kan användas för olika typer av aktiviteter.
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Planprocessen
Planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26 §109, om upprättande av detaljplan för
Ålsätters fritidshusområde.
Handläggning

Planarbetet handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900 i sin lydelse fram
till 1 januari 2015) och miljöbalken (1998:808). Detaljplaneprocessen sker med
normalt planförfarande.

Detaljplanen sändes ut för samråd under perioden 2015-09-11 till 2015-10-09. Ett
samrådsmöte hölls också 2015-09-22 på Åbrogården (Storgatan 55 i Vingåker).
Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse där yttranden som framförts
under samrådet, tillsammans med Samhällsbyggnadsenhetens förslag till hantering
av respektive synpunkt, redovisas.
Ett omarbetat förslag till detaljplan sändes sedan ut för granskning 2018-02-14 till
2018-03-07.
Både samråds- och granskningshandlingar sändes till bland annat statliga
myndigheter, kommunala nämnder, politiska partier, berörda
intresseorganisationer och berörda fastighetsägare. Under samråd och granskning
fanns handlingarna även tillgängliga på Vingåkers kommun (Parkvägen 8 i
Vingåker), på biblioteket (Bondegatan 6 i Vingåker) samt på kommunens hemsida.
Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande i vilken skriftliga
synpunkter från granskningen sammanställs. Parallellt med detta tas även
antagandehandlingar för detaljplanen fram.
Det aktuella planskedet är antagande då kommunfullmäktige eller
samhällsbyggnadsnämnd beslutar om att anta detaljplanen. När detaljplanen
antagits skickas meddelande om det till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och
de kommuner och regionplaneprogram som är berörda, samt till dem som senast
under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit
tillgodosedda.
Efter beslutet att anta en detaljplan vinner den laga kraft tidigast tre veckor efter
att beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning
att ingen överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva
beslutet.
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När ett beslut att anta detaljplan vinner laga kraft anslås en kungörelse på
kommunens anslagstavla och förs in i en ortstidning.
Preliminär tidplan:
Samrådsbeslut (Samhällsbyggnadsnämnden)
Samrådstid
Beslut om granskning (Samhällsbyggnadsnämnden)
Granskningstid
Godkännande (Samhällsbyggnadsnämnden)
Antagande (Kommunfullmäktige)

2015-08-18
2015-09-11 – 2015-10-09
feb 2018
feb/mars 2018
april 2018
april 2018

Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)
Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande
behov bedöms vara god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig
med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel, avseende grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden.

Planområdet
Geografiskt läge

Ålsätter fritidsområde ligger cirka 1,2 mil öster om Vingåker tätort. Området
gränsar i söder och väster mot sjön Kolsnaren, i öster mot skog och i norr mot
åkermark och den å som leder mellan Kolsnaren och Ålsjön.
Avgränsningen av planområdet har gjorts med beaktande av fastighetsgränser och
naturliga gränser i landskapet såsom vattendrag och skogsbryn. Hänsyn har även
tagits till behovet av att reglera utvecklingen på intilliggande öar utifrån ett större
sammanhang varpå även ett större vattenområde med öar inkluderats.
Areal

Planområdets areal är knappt 70 hektar, varav en stor del utgörs av
vattenområden.
Markägoförhållanden

All mark inom planområdet är i privat ägo.
Befintlig bebyggelse

Ålsätter fritidshusområde ligger vid sjön Kolsnaren. Bebyggelsen är av skiftande
karaktär från enkla småstugor till större villor för permanentboende.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

För planområdet gäller Översiktsplan för Vingåkers kommun som antogs av kommunfullmäktige i november 2010. Ålsätter pekas ej ut som en av kommunens sju
utvecklingsorter och ingår geografiskt ej heller i det stråk, mellan Vingåker och
Baggetorp, dit ny bebyggelse på landsbygden ska koncentreras. I översiktsplanen
framgår dock att ny bebyggelse utanför utpekade orter och utpekat stråk i första
hand ska koncentreras till befintliga by- eller gårdsbildningar. Ålsätters
fritidsområde har varit planlagt sedan 1960-talet.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Byggnadsplan

Större delen av planområdet är sedan tidigare planlagt. För området gäller följande
byggnadsplan:
Ålsätter - arkivnr. V 23 (04-VVI-2194), fastställd 1960-06-23.
Huvudsaklig markanvändning: fritidsbebyggelse.
Genomförandetid ej angivet.
Inga andra byggnadsplaner/detaljplaner gränsar till aktuellt planområde.
Strandskyddsområde

Då aktuellt planområde omfattades av byggnadsplan när strandskyddet infördes
1975 gäller ej strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken.
Då strandskyddet träder i kraft när den äldre byggnadsplanen ersätts med en ny
detaljplan krävs att strandskyddet upphävs längs Kolsnaren (på fastlandet och
öarna) och längs ån. För att kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan måste
det finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken samt att syftet med
strandskyddet inte motverkas, det vill säga att djur- och växtlivet inte påverkas och
att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.
Miljöbedömning

En behovsbedömning, vars syfte är att klargöra eventuellt behov av
miljöbedömning och i vissa fall miljökonsekvensbeskrivning (MKB), visar att
planens genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.
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Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen. I sitt yttrande 2015-05-25
anges att länsstyrelsen delar kommunens bedömning, det vill säga att förslaget inte
innebär betydande påverkan på miljön.
Riksintressen

Inom planområdet finns inte några riksintresseområden.
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Förutsättningar och förändringar
Genom sitt natursköna läge är Ålsätter ett uppskattat fritidshusområde. Längs
vattnet och Sjövägen ligger de småskaliga fritidshusen tätt med långsmala tomter
som strålar ned mot Kolsnarens vatten.
Terrängen inom planområdet är starkt kuperad och stiger från ett lågt beläget
strandområde med översvämningsrisker mot nordöst där marken består av en
barr- och lövskogsbevuxen grusås. I slänterna ned mot Sjövägen finns ytterligare
fritidshusbebyggelse i något större tomter. Bebyggelse återfinns även i
planområdets nordöstra del.
I planområdets nordvästra del finns en badplats med brygga. Öster om badplatsen
återfinns en grusgrop där täktarbete bedrivits.
Planförslaget består i huvudsak av kvartersmark för bostäder och allmän plats i
form av natur och vattenområden (se kapitlet Natur, friytor, mark och vatten).
Kvartersmarken har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur med mindre
justeringar i förhållande till tomt/-fastighetsgränser. Befintligt vägnät är planlagt
som lokalgata, justeringar i vägbredder har gjorts för att säkerställa ökad
trafiksäkerhet och framkomlighet. Den vägsammanlänkning som planläggs,
mellan de två vägdragningarna i mitten av planområdet (Lövgrens väg och
Tallbacken), återfinns sedan tidigare i detaljplanen från 1960. Sammanlänkningen
har aldrig förverkligats men möjligheten bibehålls i och med denna detaljplan.
Syftet är att möjliggöra rundkörning och ökad framkomlighet för utrycknings- och
servicefordon.
Detaljplanen innebär, i förhållande till byggnadsplanen från 1960, ökad byggrätt
inom respektive fastighet. Utökningen har dock gjorts med beaktande av rådande
översvämningsrisker, till ras- och skredrisker samt till landskapsbilden och
byggnadskulturen inom området (se kapitlet Gestaltning och byggnadskultur). En
differentiering i utbyggnadsmöjligheter finns därmed mellan olika delområden
genom de planbestämmelser som införts.
Ny kvartersmark för bostäder återfinns i liten omfattning i planens nordöstra del
längs Åsen. Den tillkommande kvartersmarken är en förtätning av befintlig
bebyggelse.
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Bostäder
Byggrätter och volymer

Inom planområdet regleras byggrätter och volymer genom följande
planbestämmelser:
e100

Största sammanlagda byggnadsarea i m2 per fastighet. Det
vill säga byggnadernas sammanlagda utbredning på
marken inom respektive fastighet. Skillnader, baserat på
platsspecifika förutsättningar, finns mellan olika
delområden vad gäller största tillåtna byggnadsarea. I
bebyggelsestråket längs stranden är fastigheterna i söder
något större och den sluttande terrängen gör bebyggelsen
här mindre dominerande i landskapet (e190). Längre
norrut är fastigheterna smalare och marken flackare
(e170), för att sedan återgå till något större fastigheter.
Likaså på och intill udden i norr samt på öarna är
tomterna/ fastigheterna något större (e190). Ovanför
Sjövägen och den strandnära bebyggelsen är fastigheterna
mer tilltagna vilket möjliggör en större utbyggnad (e1140).
Då en fastighets byggrätt utnyttjas ska observeras att
eventuell carport eller garage inryms i byggrätten.

e2

På udden regleras eventuella framtida avstyckningar
genom bestämmelse om största och minsta tomtstorlek.
Angivna storlekar (1300 m2 respektive 250 m2) är
baserade på befintlig arrendetomtsindelning. Olikformiga
fastigheter, anpassade till terrängen och områdets form,
är att föredra då detta bedöms vara ett värdefullt
karaktärsdrag att värna inom området.

e3

För att bibehålla en differens mellan områdets olika
karaktärsområden (bebyggelsestråket med smala tomter
längs vattnet, bebyggelse i skogsmarken på höjden, samt
bebyggelse i skogsbrynet med utblickar över åkermarken)
används bestämmelse om minsta tomtstorlek (1400 m2)
för fastigheterna ovanför Sjövägen. Syftet med
begränsningen är även att, med beaktande av skred- och
rasrisker, skydda slänten ned mot Sjövägen från
ytterligare byggrätter genom upprepade avstyckningar.
Det är vid nybildning/styckning av fastigheter som dessa
ej får göras mindre än det som anges i detaljplanen.
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e400

På öarna regleras högsta antal tillåtna fastigheter inom
kvartersmarken för bostäder. Syftet med bestämmelsen är
att bibehålla befintlig karaktär.

e5

Kvartersmarken nedanför Sjövägen, i planområdets
sydöstra del, omfattas av bestämmelse om minsta
tomtstorlek (890 m2). Bestämmelsen syftar till att reglera
styckningsmöjligheterna. Inom delområdet kan med
bestämmelsen tre av de 12 fastigheterna delas.

e6

Övrig kvartersmark mellan Sjövägen och Kolsnaren
omfattas av bestämmelse som anger att
fastighetsindelning skall ansluta till det (befintliga)
historiska bebyggelsemönstret. Bestämmelsen innebär
därmed att rådande fastighetsindelning (förutom de
ändringar som detaljplanen medger) inte får ändras.

I, II

Med beaktande av landskapsbild och byggnadskultur är
avsikten att fortsatt tillåta en variation mellan en- till
tvåvåningshus.

27

v1

Största tillåtna taklutning i grader. Tillsammans med
angivelse om våningsantal reglerar bestämmelsen om
taklutning höjden på byggnaderna. Bestämmelsen innebär
största tillåtna vinkel för ny- och tillbyggnad, vilket
undantar ombyggnad av redan befintliga tak.
För områdets karaktär är det viktigt att byggnader
inpassas naturligt i terrängen. I bebyggelsestråket i slänten
ovanför Sjövägen regleras detta med bestämmelse om att
suterrängvåning ska anordnas om huset placeras i terräng
med lutning större än 1:3.

Byggnaders placering

Prickmark (marken får inte bebyggas) används inom
planområdet främst för att värna slänterna i terrängen,
samt för att bibehålla Sjövägens karaktär med omgivande
grönska och utblickar ned mot sjön. På Rude Holmar
används prickmark för att säkerställa bevarande av gröna,
strövbara stråk (se även bestämmelserna n3 och a2 i
plankartan).
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+++++++++
++++++++
+++++++++

p1 p2

Med beaktande av rådande översvämningsrisker samt
med hänsyn till upplevelsen av strandlinjen från vattnet,
Sjövägen och från de gröna släppen ned mot vattnet, får
endast vissa delar av marken längs strandlinjen bebyggas
med uthus och garage i en våning. Även på Rude Holmar
och Vassholmen används korsmark intill planlagda
bryggområden.
p-bestämmelserna används inom kvartersmarken i
strandzonen på fastlandet. Syftet med bestämmelserna,
angående byggnaders avstånd till grannfastighet (p1) och
längsta sammanhängande fasad (p2), är att bevara
bebyggelsens småskalighet där grönska och vatten kan
skönjas från Sjövägen mellan huvudbyggnader, uthus och
garage.

Gestaltning och byggnadskultur

På 1730 års karta över Brogetorp finns Ålsätterudden med. Vid denna tid beskrivs
området som skogs- och utmark under Ålsätter. Mitt för bron till Brogetorp finns
det en markering, som i kartans textbeskrivning säger att det fanns en
skomakarstuga, ungefär där Ålsund ligger idag. På storskifteskartan över Ålsätter
från år 1805 syns vägen från Ålsätter till Brogetorp med samma sträckning som
idag och invid vägen ligger Ålsunds bebyggelse. Kartmaterialet antyder att vägen
förbi Ålsätter sommarstugeområde kan vara en väg med mycket gammalt
ursprung. Häradskartan från år 1897 är den karta som berättar om det äldre
jordbrukslandskapet när det var som mest uppodlat och när antalet torp och
backstugor var som störst. Kartan visar att det tillkommit bebyggelse i den norra
delen av detaljplaneområdet. Väster om Åsleborg, som bestod av två bostäder och
en ladugårdslänga, fanns det ytterligare en mindre bebyggelse. På kartan syns
också Ålsätters garveri som anlades 1866 i viken närmast Ålsätter. Ekonomiska
kartans blad från år 1956 visar hur sommarstugeområdet vid Ålsätter etablerats. I
sluttningen ner mot Kolsnaren redovisas ett stort antal fritidshus, ungefär de som
finns idag med skillnaden att tomterna styckats av och att vart och ett av husen
numer bildar en egen fastighet. I norr vid Åsleborg har det västra bostadshuset
fått namnet Ålsta och stugan i skogskanten i väster går under namnet Åtorp. I
väster går åkern ända fram till stranden och de hus som idag finns i denna del har
tillkommit efter 1950-talet.
I tidigare detaljplanehandlingar från 1960 framhävs områdets
fritidsbebyggelsekaraktär som bevarandevärd. I detaljplanen infogades befintliga
fritidshus i kvartersmark för fritidsbebyggelse och endast nybebyggelse med
samband till friluftslivet godkändes. Sedan detaljplanen fastslogs har ett stort antal
avsteg från planbestämmelserna gjort att områdets bebyggelse förtätats, detta
genom tillbyggnader och genom tillkomst av uthus och/eller garage.
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Områdets kvarstående kulturhistoriska värden, utifrån att vara ett tidigt etablerat
fritidshusområde i strandnära läge, i kombination med dess värden för det rörliga
friluftslivet, ligger till grund för de planbestämmelser som syftar till att främja ett
fortsatt bevarande av identifierade karaktärsdrag i bebyggelsen (se exempelvis
bestämmelserna p1-p2). Den småskaliga strukturen längs stranden kan beskrivas
påminna om ålderdomliga fastighetsstrukturer i sjönära städer där strandlinjen
delats mellan så många fastigheter som möjligt, detta då vattnet var den viktigaste
transportvägen. Förutom småskaligheten i bebyggelsen är det exempelvis av stor
vikt att utblickar mot sjön fortsatt säkras mellan husen. Vidare anses
differentieringen mellan de tre identifierade karaktärsdragen vara viktigt att värna:
bebyggelsestråket med smala tomter längs vattnet, bebyggelse i skogsmarken på
höjden, samt bebyggelse i skogsbrynet med utblickar över åkermarken.
Utifrån syftet att värna ovan beskriven, skyddsvärd bebyggelsestruktur har
bestämmelse om utökad lovplikt införts. Bestämmelsen, som gäller inom hela
planområdet, anger att bygglov krävs för åtgärder enligt PBL 9 kap. 4a-4c §
(”Attefallshus”).
Övrig bebyggelse

Intill badplatsen i planområdets nordvästra del finns ett gemensamhetshus vars
placering och funktion bekräftas i plankartan (beteckningen R, besöksanläggning).
Offentlig och kommersiell service

Servicefunktioner återfinns huvudsakligen i kommunens centralort (cirka 17 km
från planområdet) samt i Katrineholm (cirka 8 km från planområdet). I den
närbelägna orten Marmorbyn finns barnomsorg, skola och idrottsanläggning. På
sträckan Vingåker - Viala - Baggetorp - Katrineholm finns också tillgång till
kollektivtrafik.
Tillgänglighet

Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler
och HIN, lagen om enkelt avhjälpta hinder.
Natur, friytor, mark och vatten
Mark och vegetation

Planområdet är beläget på en åsbildning som vid Ålsätter övergår från sin
utpräglade ryggform till en mer flack form. På några av öarna och inom ett
delområde på land återfinns berg i dagen. Vegetationen präglas till stor del av de
kalkfattiga isälvsjordar som dominerar i området. Här växer främst blåbär och
lingon samt smalbladiga gräs. På några håll har jordmånen berikats med fröna från
lövträd och mer näring finns då i den för växtrötterna tillgängliga zonen. Här
växer då mer örter, i området främst vitsippa, harsyra och ekorrbär.
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Lövträd har vuxit upp på de öppna ytor som tidigare avverkats. Samtidigt som
lövträden gynnats vid gallring har en yngre generation av barrträd, främst gran,
tillkommit. I vissa delar, även inne i de yngre barrskogarna finns en rik
lövträdsföryngring av björk, asp och rönn, på några håll också häggmispel.
Enstaka ungekar finns också till följd av planterade ollon från större ekar i
grannskapet. Även om barrskog dominerar finns flera rena lövträdsbestånd,
exempelvis längs brynen mot åkrarna i norr.
Fuktiga marker finns vid Kolsnarens strand, där olika typer av strandkärr
utvecklats. Inom planområdet finns även en sumpskog längst i söder, vilken
successivt övergår i ett vasskärr med inslag av starr och örter. Även nära den
smala udden i norr finns en mindre fuktäng mot sjön.
I plankartan bevaras befintlig naturmark som allmän platsmark med
planbestämmelsen NATUR. Hänsyn tas därmed till de naturvärden som
identifierats vid genomförd naturvärdesbedömning. Inom planområdets
obebyggda delar har avsnitt eller enstaka objekt med särskilt höga naturvärden ej
konstaterats (Naturvärdesbedömning, daterad maj 2015, upprättad av Linnea –
Natur och Ekologi).
Lek och rekreation

Platsen för den gamla grustäkten i den norra delen av planområdet har
använts/används som bollplan. Ytan/funktionen säkerställs i detaljplanen med
användningsbestämmelsen PARK och egenskapsbestämmelsen lek (lekplats). I
övrigt fungerar planområdets obebyggda marker som ströv- och lekskog för de
boende. Vissa stigar nyttjas flitigt av boende och besökare, en bestämmelse om
bevarande av gångstigar återfinns på plankartan (n1). De fyra gångstigar som
omfattas av bestämmelsen bör skyltas för att tydliggöra rätten för allmänheten att
ta sig fram på dessa. I norr utgör badplatsen med intilliggande gemensamhetshus
den huvudsakliga knutpunkten inom området (se bestämmelse PARK på
plankartan). Viktiga inslag i grönstrukturen är de ”släpp”, mellan bebyggelsen
närmast sjön, som säkrar de boendes och allmänhetens tillgänglighet ned till
vattnet och därmed möjligheten till bad, båtliv och vattensport.

110

14 (40)
Vattenområden

Planområdesgränsen sträcker sig ut i Kolsnarens vatten till Rude Holmar som
innefattas i planområdet.
W

Den största delen av vattenområdet är planlagt som
öppet vattenområde.

WB1

Längs strandområden med kvartersmark möjliggörs för
anläggande av mindre bryggor. Riktlinjerna kring
utformning och storlek har satts för att de gemensamma
kvaliteterna, såsom landskapsbildens och strandlinjens
karaktär, ska värnas och för att fastlandets möte med
vattnet även fortsätt ska vara synligt. Maximalt en brygga
per fastighet tillåts.

WB2

Intill de gröna ”släpp”, mellan bebyggelsen närmast sjön,
som säkrar de boendes och allmänhetens tillgänglighet
ned till vattnet, möjliggörs för gemensamma bryggor och
badplatser.

WB3

Inom bryggområdet längst i norr (intill udden) får endast
mindre bryggor finnas. Maximalt en brygga per fastighet
tillåts. Den bryggstorlek som tillåts är något mindre i
jämförelse med angivelserna inom WB1-områdena. Detta
med hänsyn till vattenrummets storlek och karaktär samt
möjligheten till fortsatt upplevelse av allmän
tillgänglighet.

Eventuella så kallade Y-bommar får tillkomma utöver de maximala bredder som
anges för bryggor.
Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk bedömning, avseende grundläggningsförhållanden, har
genomförts inom det strandområde som riskerar att översvämmas (på plankartan
redovisas högsta beräknad nivå vid översvämning som blå illustrationslinje).
Terrängen närmast Kolsnarens strand är flack med en markyta som ligger kring
+34 med en flack lutning kring 1:10. Cirka 40-60 meter från strandlinjen reser sig
terrängen österut med relativt branta slänter (lutning 1:4-1:6), för att till sist nå
nivåer strax över +50. Från denna höjd sluttar marken sedan svagt vidare österut
ned till cirka +36.
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Jordartskartan visar ytliga jordlager och det framgår att stora delar av området
utgörs av isälvsmaterial. Utmed åsen (del av Katrineholmsåsen) återfinns även
postglacial sand och lera.
Radon

I stort sett hela planområdet ligger inom ett högriskområde för markradon. Detta
behöver beaktas vid byggande.
Risk för skred/höga vattenstånd

Längs Kolsnarens strand finns risk för höga vattenstånd. Högsta vattennivå, enligt
senaste undersökning är +34,20 (se blå illustrationslinje redovisad i plankartan).
Medelvattenståndet bedöms ligga cirka 1 meter lägre. Vid eventuell schaktning
inom det låglänta området intill sjön behöver hänsyn tas till grundvattennivån.
Tidigare genomförd översiktlig skredriskkartering visar på fastare typer av
jordlagerförhållanden inom planområdet. Senare undersökningar har dock visat
att det lokalt i området finns delområden med lösare jordlager, troligtvis av lera
och/eller silt. Några jordprover har dock ej tagits och hållfasthetsbestämningar
har ej utförts.
I utredningen ”Vingåkers kommun, Skredriskutvärdering Västra Vingåker och Ålsätters
fritidsområde”(daterad 1999-10-07, upprättad av VBB Viak, uppdragsnummer 110
20264) framgår att stabiliteten för befintliga förhållanden bedöms som
tillfredställande. Bedömningen har troligtvis gjorts med hänsyn till de måttliga
lutningar som råder närmast sjön där lös jord konstaterats. Inom områdena med
fast friktionsjord är både stabilitets- och grundläggningsförhållandena goda.
I områden med lös jord kan, i samband med förändring av marknivå, belastning
eller nybyggnad, problem uppstå vad gäller både stabilitet och sättningar. Dessa
områden behöver således avgränsas och jordens egenskaper bestämmas närmare.
Med beaktande av ovan beskrivna förutsättningar återfinns på plankartan följande
bestämmelser:
b2

Byggnader ska utformas och utföras så att
översvämmande vatten upp till nivån +34,20 (RH2000)
inte skadar byggnaden.

n3

Naturen ska bevaras, schaktarbete är ej tillåtet. Gallring av
träd av högst 10 centimeter i diameter är tillåtet om
tillväxten befrämjas. I slänterna intill Sjövägen (inom
prickmark) är vegetationen viktig då den fäster jorden och
därmed minskar risken för ras och skred.
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Fornlämningar

Ett tidigt samråd har genomförts med länsstyrelsen och en arkeologisk utredning
beställdes under sommaren 2015 (efter beslut av Länsstyrelsen i Södermanland,
enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen).
Den arkeologiska utredningen (Kulturhistoria vid Ålsätter, arkeologisk utredning
inför ny detaljplan (2015)) berör ett ca 30 ha stort markområde på fastlandet. De
mindre öar som ingår i detaljplanen ingår därmed ej i den arkeologiska
utredningen. Inför utredningen saknade området kända fornlämningar och
uppgifter om fornfynd, dock finns sydöst om planområdet en runsten (Östra
Vingåker 36:1). Genom att studera strandlinjekartor från SGU och uppgifter om
fornlämningar och fornfynd från närområdet var det möjligt att sätta in Ålsätter i
ett vidare sammanhang. Utifrån lösfynd och kartor som visade landhöjningen var
det tydligt att området bör ha varit mycket attraktivt för bosättningar under slutet
av äldre stenålder.
Utredningsgrävningarna visade bland annat indikationer på att det kan ha funnits
en stenåldersboplats i området. Vidare påträffades i norr en gårdssmedja från
andra hälften av 1800-talet eller tidigt 1900-tal.
I ett yttrande från länsstyrelsen (2015-10-20) avseende kulturmiljö framgår att
genomförd arkeologisk utredning visar att inga fler åtgärder krävs ur kulturmiljö/fornlämningssynpunkt.
Skulle lämningar ändå påträffas inom planområdet ska arbete omedelbart avbrytas
och förekomsten rapporteras till länsstyrelsen enligt 2 kap. 5 och 10§§
kulturmiljölagen (1988:950).
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Gatunätet är i huvudsak uppbyggt kring befintliga vägdragningar. Gatubredderna
varierar något mellan olika avsnitt/stråk. Genomgående är att gatorna ges fortsatt
funktion som blandtrafikyta (det vill säga gator där gående, cyklister och
motorfordon samsas om samma yta). Kartan nedan visar var respektive typsektion
kan användas inom området.

LILA

ORANGE

GRÖN

Där avsmalningar i gatubredd förekommer samt där siktförhållandena är mer
begränsade har mötesplatser placerats. Placering av dike/diken anpassas efter
platsspecifika förhållanden. Bestämmelsen LOKALGATA har kombinerats med
bestämmelse om att markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten
(bestämmelse n2).
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Kollektivtrafik

På sträckan Vingåker – Viala – Baggetorp - Katrineholm finns tillgång till
kollektivtrafik. Från denna sträcka utgår även buss som trafikerar Ålsätter. De
närmaste busshållplatserna heter Ålsätter och Brogetorp (Marmorbyn).
Parkering, varumottagning och utfarter

I regel utgår detaljplanen från att parkeringen ska lösas inom den egna fastigheten.
I de fall då nivåskillnaden är så stor att varken angöring eller parkering kan ske
inom fastigheten eller i direkt anslutning till den bör gemensamma angörings- och
boendeparkeringsmöjligheter användas. Sådana lösningar behöver tillämpas för
flera fastigheter på udden i planområdets nordvästra del. I de fall det finns
gemensamma infarter kommer dessa att bevaras för att underlätta angöring och
parkering på egen tomt. För de fastigheter som ej kan parkera inom föreslagen
kvartersmark för bostäder (inom sin tomt) säkerställs i detaljplanen en yta för
parkering vid korsningen Ålvägen-Lagnöstigen. Ytan kan, beroende på
dispositionslösningar, rymma 6-10 parkeringsplatser. Även två mindre ytor för
parkering säkerställs, dels intill vägen ut på udden (tre platser) samt intill
besöksanläggningen (två platser). Samtliga tre ytor planläggs också som
kvartersmark för bostäder med prickmarksbestämmelse (byggnad får inte
uppföras) samt med egenskapsbestämmelse (parkering).
En större, för hela planområdet gemensam, parkeringsyta säkerställs i området för
den gamla grustäkten. På ytan kan bland annat besökare samt boende på öarna
parkera.
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Upphävande av strandskydd
Då aktuellt planområde omfattades av en byggnadsplan när strandskyddet
infördes 1975 gäller idag ej strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken.
Strandskyddet träder dock i kraft när den äldre byggnadsplanen nu ersätts med en
ny detaljplan.
En kommun får enligt plan- och bygglagen i detaljplan bestämma att
strandskyddet enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken. Intresset av att ta området i
anspråk (befästa befintlig struktur) på ett sätt som avses med planen ska, för att
strandskyddet ska kunna upphävas, väga tyngre än strandskyddsintresset - djuroch växtlivet får inte påverkas negativt och allmänhetens tillgång till
strandområden får inte försämras.
Kommunen behöver därmed även uppmärksamma om någon del av
strandområdet fortfarande är tillgängligt och har betydelse för friluftslivet samt
djur- och växtlivet. Om så är fallet bör strandskyddet ej upphävas i dessa
områden.
Strandskyddets utbredning

Det strandskydd som i detaljplanen utvärderas sträcker sig 100 meter upp på land
och 100 meter ut i vattnet från Kolsnarens strandlinje. Även det strandskydd som
inträder längs ån (mellan Kolsnaren och Ålsjön) sträcker sig 100 meter från
strandlinjen upp på land och ut i vattnet.
Förändringar enligt detaljplanen

De områden där strandskyddet upphävs i detaljplanen är:
- LOKALGATA (planlagd gatumark för lokaltrafik, allmän platsmark).
- Kvartersmark för bostäder på fastlandet.
- E-område (pumpstation).
- WB1-områden, 5 områden (bryggområden på fastlandet intill kvartersmark för
bostäder, dvs. där marken anses vara ianspråktagen ända ned till vattnet).
Bestämmelsens formulering lyder: Mindre bryggor får finnas. Maximalt en (1)
brygga per fastighet med en maximal längd på 10 meter och en bredd på maximalt 2 meter.
- WB3-område, 1 område (bryggområde på fastlandet intill kvartersmark för
bostäder vid uddens norra strand, det vill säga där marken anses vara
ianspråktagen ända ned till vattnet). Bestämmelsens formulering lyder: Mindre
bryggor får finnas. Maximalt en (1) brygga per fastighet med en maximal längd på 5 meter
och en bredd på maximalt 1,5 meter.
- P-PLATS (del av planlagd parkeringsyta, allmän platsmark).
- Prickad kvartersmark för bostäder, avsedd för parkering (tre områden ute på
udden).
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På plankartan redovisas detta med en infälld illustration (se nedan) samt med
planbestämmelse (som avgränsas med en administrativ gräns samt egenskapsoch/eller användningsgräns):
a3

Strandskyddet är upphävt

Områden (blå skrafferade ytor) där strandskyddet upphävs.
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Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet - ianspråktagna områden

Berörda områden är sedan tidigare ianspråktagna på ett sätt som gör att de
bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1
miljöbalken). Marken har historiskt varit ianspråktagen för fritidshusbebeyggelse.
Ekonomiska kartans blad från år 1956 visar hur sommarstugeområdet vid Ålsätter
etablerats. I sluttningen ner mot Kolsnaren redovisas ett stort antal fritidshus,
ungefär de som finns idag med skillnaden att tomterna styckats av och att vart och
ett av husen numer bildar en egen fastighet.
I tidigare byggnadsplan från 1960 framhävs områdets fritidsbebyggelsekaraktär
som bevarandevärd. I detaljplanen infogades befintliga fritidshus i kvartersmark
för fritidsbebyggelse och endast nybebyggelse med samband till friluftslivet
godkändes. Sedan byggnadsplanen fastslogs har ett stort antal avsteg från
planbestämmelserna gjort att områdets bebyggelse förtätats, detta genom
tillbyggnader och genom tillkomst av uthus och/eller garage.
Områdets kvarstående kulturhistoriska värden, utifrån att vara ett tidigt etablerat
fritidshusområde i strandnära läge, i kombination med dess värden för det rörliga
friluftslivet, ligger till grund för de planbestämmelser som syftar till att främja ett
fortsatt bevarande av identifierade karaktärsdrag i bebyggelsen. Den småskaliga
strukturen längs stranden kan beskrivas påminna om ålderdomliga fastighetsstrukturer i sjönära städer där strandlinjen delats mellan så många fastigheter som
möjligt, detta då vattnet var den viktigaste transportvägen.
Idag bedöms de identifierbara hemfridszonerna runt den strandnära bostadsbebyggelsen inom respektive fastighet sakna betydelse för strandskyddets syften (7
kap 18c § punkt 1 miljöbalken). Detaljplanen innebär att den ianspråktagna
marken även fortsättningsvis kan användas till strandnära bebyggelse, dock med
något utökade byggrätter för att möjliggöra åretruntboende. Hemfridszonerna
(tydligt identifierbara vid platsbesök och med hjälp av ortofoton) utgörs av
omhändertagna trädgårdar med planteringar, öppna/klippta gräsytor och
komplementbyggnader.

Urklipp från ortofoto med exempel över strandnära bebyggelse.
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Även de vattenområden/bryggområden där strandskyddet upphävs (WB1 och
WB3) har sedan tidigare varit ianspråktagna med privata bryggor på ett sätt som
gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1
miljöbalken). Bostadsbebyggelsens placering, i nära anslutning till vattnet, bedöms
innebära att respektive fastighets/tomts upplevda hemfridszoner sträcker sig ned
till de planlagda bryggområdena. Detta innebär att de aktuella områdena ej
upplevs som tillgängliga för allmänheten.
Påverkan av ett plangenomförande

Nedan ges en kortfattad bedömning av ett plangenomförandes påverkan på
naturvärden och friluftsliv.
Övervägning naturvärden

Totalt sett innebär ett plangenomförande en viss påverkan på livsvillkoren för
växt- och djurliv, påverkan anses dock vara acceptabel. Denna generella
bedömning grundar sig på att områden med identifierade lokala värden för den
biologiska mångfalden (se Naturvärdesbedömning maj respektive augusti 2015,
Linnea - Natur och Ekologi) tillvaratas i detaljplanen. De strandnära miljöer som
tas i anspråk består idag av redan ianspråktagen mark med framförallt
bostadsbebyggelse samt vattenområden med gamla brygganläggningar.
Övervägning friluftsliv

Planområdets värden för det rörliga friluftslivet varierar inom
strandskyddsområdet. Längs stora delar av strandlinjen kan de ianspråktagna
markerna inte tillskrivas några värden för det rörliga friluftslivet, samtidigt
säkerställs och till viss del stärks i detaljplanen de ytor som bedöms vara viktiga
för befintliga värden.
I detaljplanen bevaras stora, sammanhängande grönytor som har “kontakt” med
omkringliggande grönområden utanför detaljplanen och den allmänna
tillgängligheten ned till Kolsnaren säkerställs med gröna stråk/”släpp” (planlagt
som NATUR respektive PARK) mellan bebyggelsen. Vid udden i norr planläggs
även ett grönt stråk mellan befintlig bebyggelse och vattnet. Här finns en befintlig
stig som fortsätter ut på Lagnö. Tidigare planlagt vattenområde för bryggor längs
stigen (i byggnadsplanen från 1960) tas bort med syftet att minska risken för
olovlig privatisering av den allmänna platsmarken mellan bebyggelsen och
befintliga bryggor. På så vis anses förutsättningarna för den upplevelsemässiga
och fysiska tillgängligheten stärkas.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att ovan beskrivna delar av detaljplanen,
planlagda som PARK och NATUR inom strandområdet, fortfarande är
tillgängliga och har betydelse för friluftslivet samt för djur- och växtlivet.
Strandskyddet upphävs därmed inte i dessa områden.
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Badplatsen strax söder om udden (planlagt som PARK, allmän platsmark) ska
vara allmänt tillgänglig vilket innebär ett värde för det rörliga friluftslivet. Då
byggrätten utökas för befintligt gemensamhetshus i detaljplanen (planbestämmelse
R, besöksanläggning) gynnas även en utökad användning av huset för allmänna
ändamål kopplade till exempelvis friluftslivet.
Även de gemensamma bryggorna (WB2) kan verka positivt för friluftslivet,
förutom för bad och rekreation, möjliggör bryggorna även för fiske (detaljplanens
vattenområden för gemensamma bad- och/eller båtbryggor ingår dock ej i denna
ansökan om strandskyddsupphävande).
Andra prövningar

För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av
brygga, krävs alltid anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken. I strandskyddat område (det vill säga i områden där strandskyddet ej
upphävs i detaljplanen) krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§
miljöbalken. Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan
lagstiftning med krav på andra tillstånd.

Störningar
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, vattenkvalitet och buller.
Utomhusluft

Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta
nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa.
De normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både
partiklar och kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter. Från
hälsosynpunkt bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande
miljökvalitetsnormerna nås och riksdagen har därför beslutat om
miljökvalitetsmålet Frisk luft. I området för aktuell plan har värden för
luftkvaliteten kontrollerats. Värdena har (2018-01-02) hämtats via SLB-analys
(Stockholms Luft- och Bulleranalys), en avdelning på Miljöförvaltningen i
Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden. SLB-analys
driver också ett regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges
Luftvårdsförbund.
Då detaljplanen ej är lokaliserad i ett område med höga halter bedöms
kompletterande utredningar av luftkvaliteten ej behöva göras, detta med hänsyn
till de begränsade förändringar i struktur och omvandlingar från fritidshus till åretrunt-boende som detaljplanen möjliggör. Gällande miljökvalitetsnormer för luft,
enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas.
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Vattenkvalitet

Planområdets huvudavrinningsområde och åtgärdsområde är Nyköpingsån. I
detta område ingår vattenförekomsten Kolsnaren som omfattas av beslutade
miljökvalitetsnormer. Normerna anger de kvalitetskrav, med avseende på ytvatten
och grundvatten, som ska uppnås.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Kolsnaren
(information hämtad 2018-01-02) klassats som vatten med otillfredsställande
ekologisk status (till stor del på grund av övergödning) och vattenförekomsten
uppnår ej god kemisk status. Som kvalitetskrav anges att god ekologisk status ska
uppnås till 2027. Statusklassningen uppdateras regelbundet i takt med att nya
inventeringar och provtagningar genomförs.
Detaljplanen bedöms inte medföra att Kolsnarens vatten påverkas negativt, istället
förväntas utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten innebära att utsläpp från
de tidigare enskilda avloppsanläggningarna upphör.
Buller

Miljökvalitetsnormen för buller uttrycks som att ”det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen följs när
strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Eventuella bullerstörningar, från gator inom och utanför planområdet, beaktas
med utgångspunkt i gällande bullerriktvärden och vägledningar vad gäller
hantering av buller, detta för att undvika negativa konsekvenser på boendemiljö
och hälsa.
Vägnätet i Ålsätter kan idag betraktas som lågt belastat och det finns inga störande
verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. Den eventuella trafikökning
som kan ske, till följd av omvandlingar från fritidshus till året-runt-boende,
bedöms ej bli så stor att särskilda buller- och/eller vibrationsdämpande åtgärder
ska behöva vidtas. Miljökvalitetsnormen riskerar inte att överskridas.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten

Kommunfullmäktige fattade 2017-09-18 (Kf § 86) beslut angående nytt
verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten. I verksamhetsområdet
ingår ej öarna, i övrigt innefattas de delar som detaljplanen omfattar. Underlaget
för beslutet, med olika alternativ vad gäller avgränsning av verksamhetsområdet,
har bedömts av Sörmland Vatten och Avfall AB som har kommunfullmäktiges
uppdrag att förse området med allmänna vatten- och spillvattenledningar.
Sörmland Vatten och Avfall AB anser att utbyggnaden av ledningar för allmänt
vatten och spillvatten kan ske i befintliga vägar och grönområden enligt
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detaljplaneförslaget. Dock kan senare detaljprojektering påvisa markförhållanden
som gör att avsteg från denna strategi krävs. Sörmland Vatten och Avfall ABs
utgångspunkt är dock att följa detaljplaneförslaget som ej innehåller några uområden inom kvartersmark (där marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar).
För fastigheter innanför verksamhetsområde kommer avsättning att göras i
anslutning till fastigheten eller där huvudmannen anser det lämpligt. Utanför
verksamhetsområdet upprättas förbindelsepunkt i anslutning till huvudmannens
stamledningar. Ledningar inom kvartersmark anläggs och förvaltas av respektive
fastighetsägare och där behov av LTA- pump (och till denna tillhörande
ledningar) finns kommer denna förvaltas av huvudmannen (med LTA menas lätt
trycksatta avlopp).
För att säkerställa möjligheten att anlägga ytterligare pumpstation på optimal plats,
förutom inom planlagt E2-område, har bestämmelsen NATUR kompletterats med
undantaget att sådana anläggningar får tillkomma under förutsättning att hänsyn
tas till eventuella naturvärden. Detta för att det mest optimala läget ska kunna
väljas under detaljprojekteringen.
Dagvatten

Inom kvartersmark för bostäder ska dagvattenavrinning infiltreras inom den egna
tomten i så stor utsträckning som möjligt. För att säkerställa rening innan
dagvatten når recipienten får inom natur- och parkområde anläggningar för
dagvattenhanteringen anordnas för infiltrering. Flödesdämpande åtgärder kan ske
i form av exempelvis öppna diken på allmän platsmark (längs vägar). Inom allmän
platsmark (gata och parkeringsytor) återfinns planbestämmelse om att markyta ska
möjliggöra infiltration av dagvatten.
El

Vattenfall är huvudman inom planområdet. Tre områden i planen finns avsatta
för transformatorstation där det finns befintliga anläggningar.
För att säkerställa möjligheten att anlägga ytterligare anläggning på optimal plats,
förutom inom planlagda E1-områden, har bestämmelsen NATUR kompletterats
med undantaget att sådana anläggningar får tillkomma under förutsättning att
hänsyn tas till eventuella naturvärden. Detta för att det mest optimala läget ska
kunna väljas under detaljprojektering.
Avfall

Inom planområdet har de som är permanentboende egna abonnemang för
sophämtning intill respektive fastighet på sommaren, på vintern dras soptunnorna
ut till Åsen. En förening i området delar på soptunnor med gemensam
uppställningsplats.
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För återvinning åker Ålsättersborna idag till Marmorbyns alternativt Baggetorps
återvinningsstation. På sikt, när Ålsätter rymmer fler åretruntboende, kan
anläggande av en återvinningstation närmre planområdet eventuellt bli aktuellt.

Konsekvenser av planens genomförande
När området ansluts till allmänt vatten och spillvatten förväntas allt fler
fastighetsägare vilja bosätta sig permanent i området. Detta förväntas i sin tur leda
till successiva om- och tillbyggnader inom de egna fastigheterna/tomterna. Redan
utnyttjad mark kommer därmed att kunna utnyttjas mer effektivt vilket kan anses
vara positivt ur hållbarhetssynpunkt. Detta ställer dock krav på att de
gemensamma ytorna ses över och sköts på ett sätt som motsvarar ett ökat slitage
inom allmän platsmark, exempelvis på områdets vägar.
Möjligheten till ny bebyggelse finns planlagd, men är lagd i anslutning till redan
befintlig bebyggelsestruktur och placerad så att ett grönt stråk kan bibehållas även
om ytterligare bebyggelse skulle planeras i framtiden.
Planområdets natur- och vattenområden rymmer förutsättningar för ett rikt uteliv
som främjar de boendes hälsa. När fler människor bosätter sig permanent i
området ökar även chanserna till spontana möten under fler tider på året. Detta
bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett socialt
hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor
emellan. Närheten till naturen innebär också spännande lekmiljöer för barn.
Ur säkerhetssynpunkt bedöms ett genomförande av planen leda till ökad
medvetenhet kring frågor angående översvämnings- samt ras- och skredrisker.
Även vägnätet har setts över med syftet att öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten inom planområdet.

Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Hela planområdet, inklusive allmän platsmark, ligger under enskilt
huvudmannaskap. Vingåkers kommun är idag ej huvudman för allmän platsmark
inom eller intill planområdet. Vägar till området sköts av Trafikverket och all
allmän plats, inklusive vägar, ägs och förvaltas av privata fastighetsägare och aktiva
föreningar.
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Under 2016 genomförde Trafikverket ett platsbesök, där
vägsamfällighetsföreningens vägar synades av. Trafikverket hade inga
anmärkningar.
Området är av karaktären fritidsbebyggelse och även om planen syftar till att
säkerställa för omställning till fler permanentboende, så kommer området troligen
en lång tid framöver att vara bebott främst under delar av året.
Potential finns när det gäller att utöka friluftslivet i området, främst i de
nordvästra delarna av planen, med vandringsleder, bad och som startplats för
vinteraktiviteter, men allmänna platser i planområdet nyttjas huvudsakligen av de
boende i området och kommunen har i dagsläget inga planerade insatser för
områdets friluftsutveckling.
Sammanfattningsvis anser kommunen att särskilda skäl för enskilt
huvudmannaskap är följande:
- Planområdet består av fritidsbebyggelse.
- Planområdet ligger som en enklav, med enskilt huvudmannaskap sedan
tidigare.
- Kommunen har inget närliggande huvudmannaskap.
- Planområdet nås trafikmässigt endast via en befintlig väg, ingående i en
fungerande gemensamhetsanläggning.
- Allmänna platser inom planen nyttjas främst av boende i området.
- Kommunen har inga planer på att i framtiden överta huvudmannaskapet för
allmän platsmark i området.
Enskilt huvudmannaskap förordas för området även i fortsättningen.
Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna
gemensamt. Ofta inrättas en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.
Gemensamhetsanläggningen ansvarar för byggande och underhåll av de allmänna
platserna. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på
vilket sätt detta ska göras.
I detaljplan går det endast att bestämma att det ska vara enskilt huvudmannaskap
och inte vem eller vilka som ska ha ansvaret. Strävan är därför att förändra drift
och underhåll så lite som möjligt, men att försöka tydliggöra ansvaret och att
föreslå en riktning för hur ansvaret kan organiseras i framtiden.
Den större delen av lokalgatorna i området förvaltas av Ålsätters
vägsamfällighetsförening, vilket förordas även i fortsättningen. Ansvaret innefattar
förutom vägunderhåll även snöröjning, röjning av växtliget längs vägarna etc.
En utökning av föreningens område föreslås med väg vid besöksanläggning och
gemensam parkering för området (se bild nedan). Tillkommande områden
förvaltas idag av Sommarstugeföreningen Åsens ekonomiska förening, men för att
tydliggöra det lokala gatunätet och att parkeringen är en resurs för hela området,
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så bör ansvaret för skötseln övertas av områdets vägsamfällighetsförening. Till
vägsamfällighetsföreningen är områdets samtliga fastigheter anslutna, med
undantag för några öfastigheter som ansluter från alternativ väg utanför planen.

Ansvarsområde för Ålsätters vägsamfällighetsförening (röd markering), där inringade områden (i blått, i nordväst),
avseende vägavsnitt vid besöksanläggning och parkering, föreslås adderas till föreningens ansvarsområde.

I planen finns tre områden, i nordväst på/i anslutning till Udden, avsatta för
parkering på kvartersmark. Marken ägs av Sommarstugeföreningen Åsens
ekonomiska förening och fastighetsägaren ansvarar för förvaltning och eventuellt
iordningställande av dessa.
En stor del av den allmänna marken i planområdets nordvästra del ägs och
förvaltas Sommarstugeföreningen Åsens ekonomiska förening. Med undantag av
vägavsnitt vid besöksanläggning och område avsatt för parkering (se bild ovan),
förordas förvaltningen hanteras av föreningen även i fortsättningen. Föreningen
täcker det område som illustreras i bild nedan.

Område för Sommarstugeföreningen Åsens ekonomiska förening.
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För övrig park- och naturmark i planen, samt vattenområden för gemensamt
bruk, gäller att respektive fastighetsägare ansvarar för att förvalta marken för
planlagt ändamål.
De bad- och bryggområden som finns idag inom markerat område i bild nedan,
förvaltas genom Västra Ålsätters Grannsamverkan, en ideell förening som även
hanterar samordning av sophantering för sina medlemmar. Föreningen förordas
även i fortsättningen förvalta dessa områden.

Område som förvaltas/bör förvaltas av föreningen Västra Ålsätters Grannsamverkan.

Den besöksanläggning som finns utmärkt i plankartan (på fastigheten Ålsätter
1:29) ägs och förvaltas av arrendatorerna till tomt 28-36 på udden. Den nyttjas av
arrendatorerna och medlemmarna i Sommarstugeföreningen Åsens ekonomiska
förening. Byggnaden är oisolerad och saknar idag eget el och vatten.
Ett långsiktigt mål för hela området vore att utöka gemensamhetsanläggningen
Ålsätter GA:6 (vägarna i området) till att även omfatta gemensamma bad- och
bryggområden, samt de natur- och parkområden som särskilt nyttjas gemensamt.
Samhällsbyggnadsenheten anser också att det ur ett långsiktigt perspektiv vore
fördelaktigt om besöksanläggningen skulle ingå i Ålsätter GA:6 och därigenom
gemensamt rustas till en högre standard och för att kunna nyttjas av boende i hela
området. Detta är dock en fråga för inblandade parter att komma överens om.
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Kommunen kan, efter initiering av fastighetsägarna, bistå med föreslagen
skyltning av de fyra gångstigar som omfattas av bestämmelsen n1.
För ansvarsfördelning och huvudmannaskap för vatten, spillvatten, el, dagvatten
och avfall, se avsnitt nedan under rubrik Tekniska frågor.
Avtal

En avsiktsförklaring finns mellan fastighetsägare och exploatör för tillkommande
kvartersmark för ny bebyggelse.
Tidplan

Preliminär tidplan för detaljplanen:
Samrådsbeslut (Samhällsbyggnadsnämnden)
Samrådstid
Beslut om granskning (Samhällsbyggnadsnämnden)
Granskningstid
Godkännande (Samhällsbyggnadsnämnden)
Antagande (Kommunfullmäktige)

2015-08-18
2015-09-11 – 2015-10-09
feb 2018
feb/mars 2018
april 2018
april 2018

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Den
långa genomförandetiden är nödvändig med hänsyn till att all mark inom
planområdet är i privat ägo och att det är många fastighetsägare som ska stå för
områdets utveckling. Föreslagen utveckling förväntas därmed ej ske snabbt utan i
takt med den enskildes möjligheter att investera i sitt boende/sommarboende.
Fastighetsrättsliga frågor
Ägarförhållanden

All mark inom planområdet är i privat ägo. Inom området finns ett antal
arrendetomter och för dessa föreslås fastighetsbildning enligt illustrationslinjer på
plankartan.
Fastighetsreglering och fastighetsbildning

Berörda fastighetsägare/samfällighetsföreningar initierar de förrättningar som
möjliggörs enligt detaljplanen vid för dem lämplig tidpunkt.
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Tabell över förrättningar som under planarbetet framkommit som lämpliga. Se
även bild efter tabell.
Nr

1
2
3
4
5
6-7
8
9
10-11
12
13
14-15
16
17
18
19
20-21
22
23
24-25
26-27

Förslag till fastighetsregleringar

Befintlig väg för intilliggande fastigheter blir väg på kvartersmark, se ga:1
Tomt utökas fram till befintligt vägområde
Kvartersmark utökas fram till vägområde
Kvartersmark utökas fram till stranden i likhet med intilliggande fastigheter
Kvartersmark utökas fram till vägområde, så infart hör till fastighet
Kvartersmark utökas fram till vägområde, så infart hör till fastighet
Nuvarande vändplan överförs till kvartersmark, rundkörning ersätter vändplan
Tomtmark som överförs till vägmark för att möjliggöra rundkörning
Nuvarande område avsatt för vändplan överförs till kvartersmark, rundkörning
ersätter vändplan
Kvartersmark utökas fram till vägområde, vägområdet får mer enhetlig bredd
Kvartersmark utökas fram till vägområde, så infart hör till fastighet
Ny exploatering
Vägområde flyttas från befintlig uthus, kvartersmark utökas
Befintlig vägmark överförs från tomtmark?
Kvartersmark utökas fram till vägområde, infart blir då ej på naturmark
Arrendetomt utökas för att omfatta befintliga uthus
Arrendetomter fastighetsbildas, förslagsvis enligt illustrationslinje på plankarta
Område förs till kvartersmark. Möjliggör för nya fastigheter (för bättre
disposition i området) vid intresse från fastighetsägarna.
Område som redan används som tomtmark förs till fastigheten
Arrendetomter fastighetsbildas, förslagsvis enligt illustrationslinje på plankarta
Område för boendeparkering förs till kvartersmark
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Bild över lämpliga fastighetsregleringar som framkommit i området som framkommit under planarbetet. Se tabell ovan.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Vissa servitut inom planområdet avses släckas, exempelvis vid några in- och
utfarter.
Tabell över kända gemensamhetsanläggningar i planområdet samt föreslagna
åtgärder. Se även bild efter tabell.
Gemensamhetsanläggning
Ålsätter ga:1
Väg för
Ålsätter 1:79 – 1:83
Ålsätter ga:2
Vattentäkt, pumpanläggning, ledningar mm
för
Ålsätter 1:56-57, 59, 101, 107-108, 112-113

Föreslagen åtgärd
Kvarstår. Bör dock utökas med hela vägen
fram till Ålsätter ga:6
Borttas.
Allmänt vatten anläggs.*
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Ålsätter ga:3
Vattentäkt, pumpanläggning för
Ålsätter 1:110, 114-117
Ålsätter ga:4
Vattentäkt, pumpanläggning mm för
Ålsätter 1:102 – 1:106
Ålsätter ga:5
Avlopps-anläggning mm för
Tallbackens avloppssamfällighetsförening
Ålsätter ga:6
Vägar för
Ålsätters vägsamfällighetsförening

Borttas.
Allmänt vatten anläggs.*
Servitut finns för ledningar, se egen tabell.
Borttas.
Allmänt vatten anläggs.*
Borttas.
Allmänt spillvatten anläggs.*
Kvarstår.
Bör utökas med gemensam parkering och
väg vid samlingslokalen. Framgent kanske
även med ytterligare gemensamma ytor.
Kan vara av intresse att Sjövägen (korsning
Sjövägen/Åsen) har blivit flyttad, vilket har
justerats i grundkartan till denna version av
planhandlingarna.

Ålsätter ga:7
Borttas.
Vatten- och avloppsanläggning
Allmänt vatten och spillvatten anläggs.*
Ålsätter 1:104-105
* Eventuellt kan intresse finnas att ha kvar brunnar för egna
bevattningsmöjligheter.
I ovanstående sammanställning saknas avloppsanläggningen för Udden. Denna är
ingen gemensamhetsanläggning eller kopplad till något servitut, troligen eftersom
anläggningen ligger på egen fastighet (arrendetomter anslutna).
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Bild över kända gemensamhetsanläggningar i området. Kopplad till tabell ovan.

Tabell över kända servitut i planområdet samt föreslagna åtgärder. Se även bild
nedan.
Servitut
Sv1
Utfart via lokalgatan för
Ålsätter 1:31 – 1:33
Sv2
Utfart till lokalgatan för:
Ålsätter 1:51
Sv3
Utfart till lokalgata för:
Ålsätter 1:56
Sv4
Rätt att ta vatten ur brunn för:
Ålsätter 1:98
Sv5
Utrymme för vattenledningar för:
Ålsätter ga:2

Föreslagen åtgärd
Släcks.
Fastigheterna ingår i vägsamfälligheten
(ga:6) och fastigheterna utökas så de gränsar
mot vägen.
Släcks.
Fastigheten utökas fram till väg.
Släcks.
Fastigheten utökas fram till väg, dock inte
där nuvarande infart finns.
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
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Sv6-9
Utrymme för vattenledningar för:
Ålsätter 1:110, 114, 115, 116
(kopplat till Ålsätter ga:3)
Sv10
Utrymme för vatten- och elledningar för:
Ålsätter ga:4 (Ålsätter 1:102 – 1:106)
Sv11-12
Utrymme för VA avloppsanläggning och
röjningsrätt för:
Ålsätter ga:5, Tallbackens
Avloppssamfällighetsförening
Sv13
Utrymme för vatten och avloppsanläggning
för:
Ålsätter ga:7 (Ålsätter 1:104-105)
Sv14
Vattenledning till brunn för:
Ålsätter 1:85
Sv15
Vattenledning till brunn för:
Ålsätter 1:97
Sv16
Vattenledning för:
Ålsätter 1:61
(läge ej angiven, finns ej med i karta)
Sv17
Vattentäkt och vattenledning för:
Ålsätter 1:69
(läge ej angiven, finns ej med i karta)
Sv18
Kraftledning för:
Nyköpings Bruk 6
Vattenfall Eldistribution AB
Sv19
Brunn på tomt 22 för:
Ålsätter 1:29 (tomt 23)
(ej med i teckenförklaringen, men i bild)
Sv20 (ej med i fastighetsregistret)
Gångväg längs östra gränsen på Ålsätter 1:38
för:
Ålsätter 1:39-49 (utanför planområdet)

Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten och spillvatten anläggs.*

Släcks.
Allmänt vatten och spillvatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Kvarstår (om inte ledningsägaren anser
annat)
Släcks.
Allmänt vatten anläggs.*
Berörda fastighetsägare bör avgöra om
servitutet ska kvarstå.
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Teleledningar för:
Kvarstår (om inte ledningsägaren anser
Telia Sonera
annat)
(ej utritade på kartan)
Elledningar för:
Kvarstår (om inte ledningsägaren anser
Vattenfall Eldistribution AB
annat)
(ej utritade på kartan)
* Eventuellt kan intresse finnas att ha kvar brunnar för egna
bevattningsmöjligheter.

Bild över kända servitut i området. Kopplad till tabell ovan.

Inga allmänna ledningar förväntas behöva dras i mark som är betecknad som
kvartersmark. Därmed bedöms inte några ledningsrätter behöva upprättas. Om
det vid senare detaljprojektering framkommer att avsteg behöver göras åligger det
respektive ledningsägare att se så att ledningsrätter upprättas där så krävs.
Förslagsvis kan gemensamma bad- och bryggområden anslutas till Ålsätter ga:6,
liksom park- och naturmark i anslutning till dessa.
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Tekniska frågor

Utrymme för allmänna ledningar beräknas rymmas inom allmänna vägar och
grönområden. Om det vid senare detaljprojektering framkommer att avsteg
behöver göras åligger det respektive ledningsägare att se så att ledningsrätter
upprättas där så krävs.
Vatten och spillvatten

Allmänt vatten- och spillvattennät kommer att anläggas och området (öarna
undantagna) kommer till största del att ingå i kommunalt verksamhetsområde.
Huvudman är Vingåker Vatten och Avfall AB.
Kommunfullmäktige fattade 2017-09-18 (Kf § 86) beslut angående nytt
verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten. I verksamhetsområdet
ingår ej öarna, i övrigt innefattas de delar som detaljplanen omfattar. Underlaget
för beslutet, med olika alternativ vad gäller avgränsning av verksamhetsområdet,
har bedömts av Sörmland Vatten och Avfall AB som har kommunfullmäktiges
uppdrag att förse området med allmänna vatten- och spillvattenledningar.
Sörmland Vatten och Avfall AB anser att utbyggnaden av ledningar för allmänt
vatten och spillvatten kan ske i befintliga vägar och grönområden enligt
detaljplaneförslaget. Dock kan senare detaljprojektering påvisa markförhållanden
som gör att avsteg från denna strategi krävs. Sörmland Vatten och Avfall ABs
utgångspunkt är dock att följa detaljplaneförslaget som ej innehåller några uområden inom kvartersmark (där marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar). Under anläggningsperioden kan dock kvartersmark
behöva nyttjas som arbetsområden/uppställningsplatser. Kontakt kommer at tas
med berörda fastighetsägare vid detaljprojekteringen.
För fastigheter innanför verksamhetsområde kommer avsättning att göras i
anslutning till fastigheten eller där huvudmannen anser det lämpligt. Utanför
verksamhetsområdet upprättas förbindelsepunkt i anslutning till huvudmannens
stamledningar. Ledningar inom kvartersmark anläggs och förvaltas av respektive
fastighetsägare och där behov av pump finns kommer denna (och till denna
tillhörande ledningar) förvaltas av huvudmannen.
Eftersom öarna ligger utanför verksamhetsområdet ansvarar respektive
fastighetsägare för vatten och spillvatten i dessa områden.
Beroende på när fastigheterna ska anslutas till allmänt ledningsnät kan
Samhällsbyggnadsnämnden komma att ställa krav på enskilda och föreningar som
inte uppfyller kraven på rening för spillvattnet. Så länge som en förening eller
fastighetsägare nyttjar en avloppsanläggning är denne också ansvarig för den.
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Dagvatten

Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt i så stor utsträckning som möjligt.
Inom kvartersmark för bostäder ska dagvattenavrinning helst infiltreras inom den
egna tomten. För att säkerställa rening innan dagvatten når recipienten får inom
natur- och parkområde anläggningar för dagvattenhanteringen anordnas för
infiltrering. Flödesdämpande åtgärder kan ske i form av exempelvis öppna diken
på allmän platsmark (längs vägar). Inom allmän platsmark (gata och
parkeringsytor) återfinns planbestämmelse om att markyta ska möjliggöra
infiltration av dagvatten.
Respektive fastighetsägare ansvarar för dagvatten från egen fastighet och
framkommer behov av gemensamma lösningar föreslås detta drivas av berörda
intressenter.
Elförsörjning

Vattenfall är huvudman inom planområdet. Tre områden i planen finns avsatta
för transformatorstation där det finns befintliga anläggningar.
Mediaförsörjning

Kommande ledningsägare för bredband via fiber avses bli IP-Only Networks AB.
Aktuellt planområde ingår i Område Marmorbyn. För området gäller att
fiberutbyggnad planeras ske i samband med utbyggnad av allmänt vatten och
spillvatten alternativt efter VA-utbyggnad.
Avfall

Vingåker Vatten och Avfall AB hanterar avfall inom planområdet. Respektive
fastighetsägare, alternativt sammanslutning av fastighetsägare, tecknar
abonnemang för sophämtning.
För återvinning hänvisas Ålsättersborna idag till Marmorbyns alternativt
Baggetorps återvinningsstation.
Ekonomiska frågor
Kostnadsfördelning

Planens genomförande innebär allmänna investeringar främst vad gäller vatten
och spillvatten. Framdragning av ledningar för allmänt vatten och spillvatten fram
till förbindelsepunkt bekostas av Vingåker Vatten och Avfall AB och en
anläggningsavgift per fastighet tas ut enligt gällande VA-taxa när
förbindelsepunktens läge meddelas.
En etappindelning för utbyggnad av allmänt vatten och spillvatten kan bli aktuell
för område med oexploaterade fastigheter.
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Kostnader för fastighetsbildning betalas av aktuell/a fastighetsägare.
Förrättningskostnader debiteras enligt lantmäteritaxan.
För sammanlänkning av Tallbacken och Lövgrens väg ansvarar och bekostar
vägsamfällighetsföreningen.
I samrådsversionen föreslogs en justering av vägdragning i planens nordöstra del
(se bild nedan). Eftersom denna justering främst planlagts efter önskemål från
fastighetsägaren föreslås fastighetsägaren till huvudelen stå för kostaden för denna
justering. Genomförandet sker föreslagsvis i anslutning till nyexploateringen i
delområdet.

Område för justering av väg vid lada.

Inlösen, ersättning

Då kommunen ej kommer att vara huvudman för allmänna platser är den som
äger obebyggd mark eller annat obebyggt utrymme, som enligt detaljplanen skall
användas för allmän plats, skyldig att upplåta marken eller utrymmet.
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Medverkande tjänstemän
Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
Diana Soldagg
Planarkitekt
Lars Olsson
Kart- och Mätningsingenjör
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Planhandlingar har i samarbete med kommunen arbetats fram av Lumen
arkitekter (Sanna Alm, planeringsarkitekt och Åke Nygren, arkitekt).

Vingåker, 2018-03-29
Samhällsbyggnadsenheten
Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samråd:
Granskning :
Antagande :

2015-08-18
2018-02-06
XXXXXX
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Upplysningar

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

För att få göra arbeten i eller nära vatten,
såsom muddring och anläggande av brygga,
krävs alltid anmälan eller tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
I strandskyddat område (det vill säga i
områden där strandskyddet ej upphävs i
detaljplanen) krävs även dispens från
strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.
Arbeten i strand- och vattennära områden
kan även beröras av annan lagstiftning med
krav på andra tillstånd.
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Planområdesgräns
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Egenskapsgräns
Administrativ gräns (avgränsar bestämmelsen a3, upphävande av
strandskydd, samt a2 angående marklov)
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Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplan för

Antagandehandling

Ålsätter

Beslutsdatum
2015-08-11

Ålsätter 1:29 m fl

2018-02-06

KF
Laga kraft

BETECKNINGSBESKRIVNING ENLIGT HMK-KARTOGRAFI
Koordinatsystem: SWERF 99 16 30
Höjdsystem: RH 2000
Grundkartan upprättad av Vingåkers kommun, 2018-03-27

Diana Soldagg
Planarkitekt

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Naturmark
Lars Olsson, kart- och mätningsingenjör

SBN

Antagande

GRUNDKARTA

Strandskyddslinje (100 meter från strandlinje)

SBN

Godkänd för granskning

Upprättad mars 2018

Områden där strandskyddet upphävs

Instans

Godkänd för samråd

Primärkarta och fastighetsförteckning är upprättad av Vingåkers kommun
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Sam hällsbyggnadsnäm nden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-20

23 (29)

Sbn § 17

Detaljplan för Alsätter 1 :29 m fl
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Att uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att färdigställa
antagandehandlingar .
2. Att f6reslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan.
Beskrivning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att underlätta för en utbyggnad av kommunalt vatten och
spillvatten och att i samband med detta skapa förutsättningar för vidareutveckling av
bebyggelse i Alsätter, men att samtidigt bevara områdets karaktär.
Detaljplan fanns under perioden 2018-02-14 till 2018-03-07 ute för granskning. Totalt
inkom 22 yttranden, varav 18 yttranden från fastighetsägare/arrendatorer/ föreningar.
Av de 18 yttrandena har ett yttrande inkommit efter granskningstidens slut.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att de kompletteringar och revideringar som
preliminärt anses behöva göras efter granskningstiden är av så begränsad omfattning
att en ny granskning av planförslaget inte behöver genomföras.
Beslutsunderlag

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsenheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

J.D~!

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-20

16 (29)

Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, Hjälmaren tisdag den 20 mars kl 17,00-18,00

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Skeppstedt (S), ordförande
Robert Davidsson (C)
Lars-Ove Winberg (C )
Monica Granström (S)
Jörgen Larsson (S)
Mats Karlsson (SD)

Per-Erik Lif (VTL)
Roger Larsson (M)

Övriga deltagare
Peter Grönlund, områdeschef
Josefin Frank, sekreterare
Åsa Pettersson, miljöinspektör
Diana Soldagg, planarkitekt §§ 11-14, 17
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande

§ 11 - 21

~, L-,/ )2 J- ~

·Jt~;·;Z·~·:t· ·(~·~·~·································

~~;:~~ .

.

. .b.~RtYfY4~ . 'h" """

Lars-Ove Willberg
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

Ks §

50 (X)

KS 2018/40

Remiss – Regionbildning i Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar remissyttrandet som sitt eget och överlämnar det till
Landstinget i Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret
enligt Lag (2010:630). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet går
samman med Landstinget och Regionförbundet som tillsammans bildar Region
Sörmland. Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010:1062) om kollektivtrafik.
Landstinget har översänt remiss gällande regionens uppdrag och samverkan för att
inhämta kommunernas synpunkter på hur regionens uppdrag ska formuleras och hur
samverkan ska bedrivas med fokus på:
-

Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den regionala
utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?

Remissyttrande
Regionens uppdrag
I remissen beskrivs bl.a. bakgrund och skäl till regionbildningen, regionens uppdrag
sammantaget och deluppdrag. Vingåkers kommun har inga synpunkter på
beskrivningen av regionens uppdrag.
Kommunernas möjlighet till inflytande
I det kommunala utvecklingsuppdraget ingår att utveckla hela det geografiska området
som utgör Sörmland. Vingåkers kommun anser att det saknas en beskrivning av hur
samverkan ska bedrivas och organiseras.
Beträffande kollektivtrafiken så föreslås skatteväxling enbart för en mindre del
(administrationen). Detta innebär att kommunerna fortfarande har betalningsansvaret
för viss kollektivtrafik men saknar möjlighet att påverka då landstinget blir
kollektivtrafikmyndighet.
Det bör klargöras när, hur och på vilket sätt/forum alla kommuners inflytande och
möjligheter till påverkan säkras. De kommuner som i Sörmlandsstrategin inte
innefattas i utvecklingen av de starka stråken bör beaktas särskilt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-13
Missiv
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

51 (X)

Remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-03-13
Handläggare

Mattias Gustafsson
Personalchef

Klicka eller tryck här för att ange text.
Diarienummer

KS 2018/40

Svar på remiss angående bildandet av Region
Sörmland LS-LED18-0178
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


att anta remissyttrandet och överlämna det till Landstinget Sörmland.

Bakgrund

Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630). Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet går samman med Landstinget och Regionförbundet
som tillsammans bildar Region Sörmland. Regionen blir därmed länets
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1062) om kollektivtrafik.
Landstinget har översänt remiss gällande regionens uppdrag och samverkan
för att inhämta kommunernas synpunkter på hur regionens uppdrag ska
formuleras och hur samverkan ska bedrivas med fokus på:



Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den
regionala utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?

Remissyttrande
Regionens uppdrag

I remissen beskrivs bl a bakgrund och skäl till regionbildningen, regionens
uppdrag sammantaget och deluppdrag. Vingåkers kommun har inga
synpunkter på beskrivningen av regionens uppdrag.
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Kommunernas möjlighet till inflytande

I det kommunala utvecklingsuppdraget ingår att utveckla hela det geografiska
området som utgör Sörmland. Vingåkers kommun anser att det saknas en
beskrivning av hur samverkan ska bedrivas och organiseras.
Beträffande kollektivtrafiken så föreslås skatteväxling enbart för en mindre
del (administrationen). Detta innebär att kommunerna fortfarande har
betalningsansvaret för viss kollektivtrafik men saknar möjlighet att påverka då
landstinget blir kollektivtrafikmyndighet.
Det bör klargöras när, hur och på vilket sätt/forum alla kommuners inflytande
och möjligheter till påverkan säkras. De kommuner som i Sörmlandsstrategin
inte innefattas i utvecklingen av de starka stråken bör beaktas särskilt.

Beslutet skickas till

Landstinget Sörmland, Repslagargatan 19, 611 88 Nyköping
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Mattias Gustafsson
Personalchef
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Landstinget Sörmland
Regionförbundet Sörmland

2018-01-22

Till remissmottagare enligt sändlista

Remiss gällande regionbildning respektive Sörmlandsstrategin
Inom ramen för det pågående arbetet att förbereda regionbildning i Sörmland respektive den
pågående revideringen av Sörmlandsstrategin avser Landstinget Sörmland och Regionförbundet
Sörmland att parallellt genomföra remissprocesser för att inhämta synpunkter från länets kommuner
samt för Sörmlandsstrategin även Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
1. Regionbildning: Region Sörmland - Uppdrag och samverkan
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet har i samråd med företrädare från länets kommuner och den politiska
styrgruppen arbetat fram ett förslag till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska
bedrivas. Detta har samlats i dokumentet Region Sörmland - Uppdrag och samverkan som bifogas
detta missiv.
Vid bildandet av regionen är det av betydelse att inhämta kommunernas synpunkter kring hur
regionens uppdrag ska formuleras och hur samverkan i länet ska bedrivas. Kommunernas delaktighet
i bildande av en stark region med utvecklingskraft är central varför Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan skickas på remiss till länets kommuner för inhämtande av synpunkter.
Frågor att fokusera på:
 Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
 Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den regionala
utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?
Remissmottagarnas synpunkter i ärendet om regionens uppdrag och samverkan skickas senast den 2
maj 2018 till Landstinget Sörmland, Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping, eller till e-post
landstinget.sormland@dll.se. Vänligen ange LS-LED18-0178 i ert svar.
Vid frågor kontakta Eva Andrén på tfn 070-554 31 08.
2. Sörmlandsstrategin
Inför arbetet med revideringen av Sörmlandsstrategin har det konstaterats att det finns behov av:
- att tydliggöra hur olika strategier och handlingsplaner förhåller sig och samspelar med
varandra för att nå de övergripande målen.
- att anpassa Sörmlandsstrategin till förändrade omvärldsförutsättningar, vilket medfört att
vissa utvecklingsområden är helt nya (exempelvis digitalisering) eller har kommit högre upp
på utvecklingsagendan (exempelvis integrationsfrågor), medan andra tonats ned (exempelvis
nyföretagande).
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En utgångspunkt i revideringen av Sörmlandsstrategin är att den regionala nivån har en viktig roll att
fylla genom att söka samordna en oftast starkt sektoriserad politik. En början till en tvärsektoriell
samordning är att utveckla beskrivningen av hur olika verksamheter skulle kunna dra nytta av
varandra. Sörmlandsstrategin beskriver vidare processen för konkretisering av strategin i
handlingsplaner.
Behovet av att anpassa utvecklingsarbetet efter förändrade omvärldsförutsättningar innebär bland
annat att målår inte presenteras. På det sättet görs strategin flexibel i inriktning när omvärlden och
framtiden så kräver. Sörmlandsstrategin ska vidare också ha ett fysiskt (rumsligt) perspektiv.
Den reviderade Sörmlandsstrategin kommer endast att presenteras i digital form och i
remissversionen har det digitala formatet påbörjats.
Länk till Sörmlandsstrategin: http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
Frågor att fokusera på:
 Har ett fysiskt perspektiv beaktats?
 Har vikten av ett tvärsektoriellt perspektiv beaktats?
Remissmottagarnas synpunkter i ärendet om Sörmlandsstrategin skickas senast den 16 april 2018 till
Regionförbundet Sörmland, e-post info@region.sormland.se. I ämnesraden ange Dnr: 17-099.
Vid frågor kontakta Johanna Sundelöf på tfn 070-234 28 20.
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1.

Inledning

Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir landstinget region genom att Sörmland skrivs in i denna
lag. I samma process föreslås även Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med
landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
I lagen om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för
regional transportinfrastruktur i de län som hittills bildat region. Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för
att skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt. De landsting som avses i lagen får besluta om att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse istället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse.
Landstinget behåller, vid en ombildning, samtliga nuvarande uppgifter, därutöver tillförs uppgifter i enlighet
med lagen. Det innebär bland annat att landstinget ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling,
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur samt besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, samlar
länets aktörer kring Sörmlands utmaningar och möjligheter utifrån en gemensam målbild för länets aktörer.
Landstinget övertar även ansvaret för vissa av Länsstyrelsen i Södermanlands läns uppdrag som är kopplade
till regional utveckling. Det mesta av det statliga utvecklingsuppdraget som låg på länsstyrelsen fördes
emellertid över till regionförbundet redan vid dess bildande 2003, ansvaret har således till övervägande del
redan förts över från staten. Fördelningen av utvecklingsmedel mellan länsstyrelse och region regleras i
reglerings/villkorsbrev. I de regioner som redan bildats beslutar regionen om 95 procent av medlen och
länsstyrelsen om fem procent. Inriktningen är att denna fördelning ska gälla även för Södermanlands län.
Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna det biträde som
landstinget behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också
löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets
utveckling.

2.

Bakgrund och skäl till regionbildning

Det viktigaste argumentet för en regionbildning i Sörmland är att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga
politiska mål. Ett politiskt styrt regionalt organ, istället för flera, innebär ett tydligare politiskt ansvar, ett
effektivare arbetssätt, bättre möjligheter till samordning samt att medborgarnas kontakter med både politiker
och tjänstemän underlättas. Ytterligare ett skäl för regionbildning är att egen beskattningsrätt ger större
ekonomisk styrka än medlemsavgifter till regionförbundet eller via särskilda överenskommelser med
kollektivtrafikmyndigheten.
En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan ta ett större regionalt ansvar för
frågor som idag hanteras av flera olika aktörer. Den framtida regionen får ett tydligt demokratiskt mandat och
egen beskattningsrätt vilket innebär att regionen blir en starkare och tydligare samverkanspartner för staten,
kommunerna och näringslivet. Ett konkret exempel är att dialogen med staten om infrastruktur underlättas.
I arbetet med att bilda region är det viktigt att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande
landstingsuppgifter, det regionala utvecklingsuppdraget och uppdraget att ansvara för länets kollektivtrafik.
Hälso- och sjukvård som en drivkraft för regional utveckling kan bli ännu tydligare med en koppling till ett
bredare regionalt uppdrag – på så sätt stärks sambanden mellan välfärd och tillväxt.
I och med att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret sker en stor förändring såväl
organisatoriskt som när det gäller förutsättningar att kraftsamla för Sörmlands utveckling. En regional
utvecklingspolitik utifrån regionens egna förutsättningar kan formas och drivas med större effektivitet,
tydlighet och kraft. Samverkan med länets kommuner spelar en central roll för hur väl vi tillsammans lyckas
skapa utvecklingskraft och resultat. Därför är det viktigt att arbetet i regionen byggs med ett starkt kommunalt
engagemang. Det nära samarbete, mellan lokal och regional, nivå som vuxit fram inom ramen för
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regionförbundet och de utvecklade processer som förenar primärkommunala intressen med den regionala
nivån ska vårdas och utvecklas. Exempel på områden för fortsatt samverkan är regionala utvecklingsstrategier
och handlingsplaner, transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram, strategiskt näringslivsarbete,
besöksnäring, kompetensförsörjning, klimat- och miljöarbete, kulturprogram, kommunöverskridande och
kommungemensamma frågor inom fysisk planering, gemensam finansiering av EU-program, sociala välfärdsoch folkhälsofrågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor.
Parallellt med regionbildningen revideras också den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, som
har och kommer att få stor betydelse för inriktningen på det regionala ledarskapet. Arbetet med revideringen
har skett i en bred dialog. Strategin samlar länets aktörer kring Sörmlands utmaningar och möjligheter utifrån
en gemensam målbild för länets aktörer.

3.

Regionens uppdrag

Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland.
Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att
Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl
fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att
driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur,
näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Sörmlandsstrategin är styrande och vägledande för
regionens verksamhet.
Genom regionbildningen förbättras möjligheterna att arbeta med komplexa frågor/utmaningar som kräver
system- och helhetssyn och tvärvetenskapliga lösningar, något som kommer att öka förutsättningarna för att
skapa en hållbar region. Agenda 2030 förväntas få stor betydelse för regionens uppdrag och roll.
Genomsyrande perspektiv som miljö, jämställdhet och integration ska integreras i regionens verksamhet. En
god och effektiv samverkan, inom såväl som utanför länet, är av stor betydelse för hur väl vi lyckas med vårt
uppdrag.

Sörmlandsstrategin
Som regionalt tillväxtansvarig ska regionen utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och
samordna insatser för att genomföra densamma. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och
sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar. Strategin
ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i
länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella samband såväl inom som över länsgränsen och ska utarbetas i
samverkan med bland annat berörda kommuner.
Regionförbundet Sörmland arbetar just nu (2017) med att revidera länets regionala utvecklingsstrategi,
Sörmlandsstrategin. Tvärsektoriell samordning – det vill säga att få olika verksamhetsområden att ”dra åt
samma håll” är kärnan i förslaget till den reviderade strategin. Strategin beskriver processen för ett sådant
arbete och på vilket sätt olika verksamheter kan dra nytta av varandra. Med utgångspunkt i befolkningen har
en modell utarbetats för att beskriva hur utbildning, arbetsmarknad, näringsliv, boende och hälsa samspelar
för att uppnå en hållbar utveckling i Sörmland. Behovet av att anpassa utvecklingsarbetet efter förändrade
omvärldsförutsättningar innebär bland annat att något målår inte presenteras i Sörmlandsstrategin.
Resultatet av det gemensamma analysarbetet för att fastställa utmaningar och möjligheter för Sörmland har
lett fram till två övergripande inriktningar för strategin:

En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.

En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder motsvarar
efterfrågan.
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Remissperioden för strategin sträcker sig mellan den 22 januari och den 16 april 2018. Den 20 juni antar
regionstyrelsen den reviderade Sörmlandsstrategin. Länets kommuner och landstinget har därefter också
möjlighet att besluta om strategin i sina respektive organisationer.

Hälso- och sjukvård
Regionens mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Sörmland en jämlik och effektiv hälso- och
sjukvård samt tandvård av god kvalitet. Regionen svarar för merparten av den hälso- och sjukvård som erbjuds
i länet och tillgodoser befolkningens behov av hälso- och sjukvård, antingen i egen regi eller genom avtal med
privata vårdgivare eller andra sjukvårdshuvudmän.
Uppdrag för sjukhusvården
Sjukhusens uppdrag kan sammanfattas i följande områden: mottagningsverksamhet i öppen vård, sluten vård,
diagnostisk verksamhet, annan behandling och rehabiliteringsverksamhet. Vid sjukhusen finns även
verksamheter som inte bedrivs i regionens regi, exempelvis laboratorieverksamhet.
Vid de tre sjukhusen – Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset - bedrivs medicinsk,
kirurgisk och psykiatrisk sjukvård. Regionen är även huvudman för den rättspsykiatriska vård som erbjuds vid
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm som utöver sörmlänningar tar emot patienter från andra delar av
landet. Här vårdas främst patienter som blivit dömda i domstol och som bedömts vara i behov av psykiatrisk
vård (tvångsvård).
Uppdrag för primärvården
Primärvårdens uppdrag är att tillhandahålla ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds vid
mottagningar och i hemmet. Åtagandet omfattar människor i alla åldrar med akuta och kroniska besvär.
Patienter med stora och komplexa vårdbehov, såsom exempelvis multisjuka äldre, svårt kroniskt sjuka,
demenssjuka och patienter i livets slutskede, är särskilt prioriterade i primärvården.
Utomlänsvård och utlandsvård
Region Sörmland köper och/eller har betalningsansvar för viss sjukvård som utförs av vårdgivare utanför det
egna länet såsom högspecialiserad vård, vård genom det fria vårdvalet, vård utifrån vårdgarantin samt
akutsjukvård. Det omfattar även, under vissa förutsättningar, vård utanför landet. Invånare har rätt att under
vissa förutsättningar få sin vård utförd inom EES-länderna.
Habilitering
Regionen erbjuder också habilitering för barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar. Verksamheten är länsövergripande med mottagningar i Eskilstuna, Katrineholm och
Nyköping.
Regionalt stöd och samverkan inom socialtjänst och vård
Regionen är en viktig part i det regionala stödet för samverkan och kunskapsutveckling av socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård. Länet har förbundit sig att, med stöd av egen finansiering, långsiktigt
säkerställa en regional samverkans- och stödstruktur. Samverkans- och stödstrukturen är en del i
partnerskapet med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samverkan sker således
med såväl den nationella som den kommunala nivån. Regionen är även en part i ”Vård- och omsorgscollege”,
en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet.
Hjälpmedelscentralen har regionens och samtliga kommuners uppdrag att svara för en effektiv och
lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet.
Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Regionen ingår som en av flera parter i Samordningsförbundet RAR i Sörmland. I samordningsförbundet ingår
dessutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets kommuner. Genom finansiell samordning främjar
förbundet samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet som är verksamma inom
arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Forskning och utveckling
FoU-centrum har starka akademiska kopplingar till Uppsala universitet och arbetar med att stärka Region
Sörmlands vetenskapliga kompetens. En av huvuduppgifterna är att stimulera, underlätta och samordna
klinisk, patientnära forskning. FoU-centrum arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar.
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam och samfinansierad resurs för länets
kommuner och regionen. Verksamheten är en del av den regionala samverkan- och stödstrukturen för
kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården.
Region Sörmland ingår även i ”Samhällskontraktet” där syftet är att höja kompetensnivån i Mälardalen genom
bland annat gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov
och mötesplatser för lärande. Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och
framtidens arbetskraft.

Hållbar regional utveckling
Enligt den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft bygger utvecklingspolitiken på att de
lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara.
Det regionala utvecklingsansvaret omfattar, dels uppgifter i det regionala tillväxtarbetet dels uppgifter att
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.1 Ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.
Arbetet ska bedrivas med syftet att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s
sammanhållningspolitik. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020
ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet.
Regionen ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna insatser för genomförandet av
strategin och följa upp och utvärdera den samma. Regionen har också att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete (1:1 Regionalt tillväxtarbete).2 Slutligen ska regionen följa upp,
utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Hur detta ska ske
beskrivs i det årliga villkorsbrevet som motsvarar de regleringsbrev som regeringen utfärdar till statliga
myndigheter. Regionen har även ett generellt uppdrag att analysera och sprida kunskap om Sörmlands
förutsättningar ur ett tillväxtperspektiv.
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen för den allmänna kollektivtrafiken samt sjukresor i
Sörmland. I uppdraget ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den
regionala kollektivtrafiken. Regionen fattar även beslut om allmän trafikplikt och får efter överenskommelse
med en eller flera kommuner upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.
Utöver de lagfästa uppdragen har andra statliga uppdrag tillkommit genom åren via villkorsbrevet. Utöver
detta har regionen ytterligare uppdrag som tillkommer utifrån separata överenskommelser med andra
aktörer.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av några av de viktigaste uppdragen inom ramen för hållbar regional
utveckling. Det är alltså inte en heltäckande bild av regionens uppdrag.
Regional fysisk planering
Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen i uppdrag att verka inom området fysisk planering. Regional
fysisk planering utgår från funktionella aspekter såsom arbetsmarknad och pendling och eftersträvar
1

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Fördelningen av medel regleras i reglerings/villkorsbrev. Idag förfogar Regionförbundet Sörmland över 15 508 tkr och
Länsstyrelsen över 3 877 tkr vilket ger en fördelning på 80/20. I de regioner som redan bildats beslutar regionen om 95 procent
av medlen och länsstyrelsen om fem procent. Inriktningen är därför att ytterligare 2 907 tkr förs över till Region Sörmland från
länsstyrelsen.
2
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samverkan för regional utveckling genom olika sektorer, som ortsstrukturutveckling samt infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering. Regional fysisk planering kan i detta fall jämställas med begreppet regional rumslig
planering.
Kollektivtrafik
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen för den allmänna kollektivtrafiken samt sjukresor i
Sörmland. Uppdraget regleras av lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Därtill preciseras uppdraget ytterligare i
bland annat lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, lag om handikappanpassad kollektivtrafik och lag om
kontrollavgift i kollektivtrafik.3 I uppdraget ingår att regelbundet ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken. Regionen fattar även beslut
om allmän trafikplikt och får efter överenskommelse med kommunerna upphandla persontransport- och
samordningstjänster för sådana transportändamål ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.
Inom sitt uppdrag ska regionen verka för tydliga kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala nodstäder
samt för att utveckla Sörmlands starka samband med omvärlden. Regionen ansvarar vidare för att utveckla
regionens särskilda förutsättningar med korta avstånd till större befolkningscentra och regionala kärnor i
Mälardalen.
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska regionen också stödja regionens täthet och flerkärnighet med
stärkta förutsättningar för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion, samt skapa en ökad
tillgänglighet till regionala arbetsmarknader. I detta sammanhang ska regionen arbeta för att underlätta
utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och
kollektivtrafik.
Regionen är behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän
trafikplikt inom länet eller, efter särskild överenskommelse med annan myndighet, myndigheternas
gemensamma område. Regionen ansvarar för att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten
genomförs.
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen också, efter överenskommelse med en eller flera
kommuner i länet, för upphandling och samordning av persontransporter och samordningstjänster för
färdtjänst och riksfärdtjänst som kommunerna ska tillgodose. Efter särskild överenskommelse med en
kommun får regionen vidare ansvara för planering, upphandling och samordning av skolskjutstransporter. För
dessa uppdrag ska regionen även förvalta och följa upp ingångna avtal. Regionen ansvarar inte för
normgivning i form av riktlinjer och grunder för avgifter och inte heller tillståndsgivning för färdtjänst och
riksfärdtjänst eller beslut om skolskjuts. Detta ansvar har kommunerna.
Som regional kollektivtrafikmyndighet tillhandahåller regionen tjänster för trafikupplysning, bokning och
samordning av resor samt kundservice och trafikledning4 för allmän och särskild kollektivtrafik inom regionens
ansvarområde. Regionen tillhandahåller även, genom avtal med Mälardalstrafik AB, kundservicetjänster för
Movingos5 kunder i Mälardalen. Regionen ansvarar även för upphandling och samordning av persontransportoch samordningstjänster för sjukresor.

3

Ytterligare precisering av regionens ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet finns i följande lagar och förordningar:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och
väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principer om
frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage).
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.
Lag (1979:67) om kontrollavgift i kollektivtrafik.
4
Trafikledning för den allmänna trafiken samt skolskjutsen ansvarar för närvarande trafikföretagen för genom gränssnitt i
trafikupphandlingarna.
5
Movingo är en pendlarbiljett som gäller för både regionala tågresor och resor i den lokala kollektivtrafiken i Mälardalen, det vill
säga Länstrafiken Örebro, SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL och Östgötatrafiken.
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Infrastruktur och transporter
Regionen ska aktivt driva, delta och stödja olika utvecklingsprocesser inom transport- och
infrastrukturområdet och aktivt arbeta med löpande infrastrukturplanering. Regionen ska stödja och vara
verksam i aktiviteter och organisationer där vi kan bevaka och arbeta strategiskt för Sörmlands intressen inom
transportpolitiken nationellt, regionalt och lokalt.
Ett uppdrag för regionen är att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar och förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv
närmaste åren. Regionen ansvarar för att ta fram och genomföra strategier och handlingsplaner som stödjer
länsplanearbetet och utvecklingen av ett hållbart transportsystem.
Näringslivsutveckling
Regionen ska skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland. Inom näringslivsområdet
verkar regionen genom andra aktörer. Medfinansieringen av strukturfonderna i Östra Mellansverige och ett
särskilt handlingsprogram för näringslivsutveckling är exempel på två centrala uppdrag.
Inom regionens näringslivsuppdrag ingår även ett basuppdrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
AB som syftar till att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag för att skapa
tillväxt och förnyelse.
I regionens strategi för smart specialisering som antogs 2017 fastställs vilka områden som regionen ska satsa
på för att bli globalt konkurrenskraftig gentemot andra regioner.
Kompetensförsörjning
Sedan 2010 har regionen ett regeringsuppdrag6 att etablera en regional kompetensplattform för förbättrad
kunskap och samverkan om utbildningsbehovet i länet. Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt
kompetens är en av förutsättningarna för att sörmländska företag ska kunna växa och att nya företag ska vilja
etablera sig i länet. Det är också en förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor.
Bredband och digitalisering
Regionen ansvarar för att upprätthålla funktionen som regional bredbandskoordinator, vilket är ett uppdrag
som utgår från den regionala bredbandsstrategin och som delas med länsstyrelsen. Regionen och
länsstyrelsen arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor som
fungerar som kontaktpunkt för offentliga och privata aktörer. Uppdraget omfattar även att implementera den
nationella bredbandsstrategin i Sörmland. I förlängningen omfattar uppdraget också att kommunicera och
implementera regeringens digitaliseringsstrategi.
Jämlik regional tillväxt7
De regionalt tillväxtansvariga aktörerna har ett uppdrag från regeringen att arbeta aktivt med insatser för att
främja jämställd regional tillväxt med ett intersektionellt perspektiv. Regionen ska kvalitetssäkra att samtliga
processer som initieras och genomförs alltid beaktar och säkerställer social hållbarhet ur ett
jämställdhetsperspektiv. Regionen ska bland annat redovisa hur arbetet med jämställd regional tillväxt bedrivs
och utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet. Arbetet sker bland annat tillsammans med Tillväxtverket,
länsstyrelsen och länets kommuner och ska integreras med andra processer i regionen. Regionen har också i
uppdrag att ta fram och verka utifrån en handlingsplan för jämställd regional tillväxt.

6

Regeringsuppdraget kommer eventuellt att revideras genom framtagandet av nya nationella riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbete. Ändringar kommer enligt uppgift tidigast 2018.
7
Regionen har valt att bredda inriktningen för arbetet till att utgå från ett normkritiskt perspektiv och arbetar för en jämlik
regional tillväxt. Det innebär att regionen inte enbart arbetar för en jämvikt mellan kvinnor och män, utan utgår från ett arbete
som syftar till att skapa jämna förhållanden mellan alla människor, oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder,
sexuell läggning, religion eller funktionsvariation.
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Folkhälsa
Regionens uppdrag inom folkhälsa är att strategiskt arbeta för mer jämlika förutsättningar för hälsa, med
målet att uppnå god och jämlik hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen. Det görs bland annat genom att
ta fram strategier, handlingsplaner och stödstrukturer runt exempelvis ungas psykiska hälsa, hälsofrämjande
skolutveckling, sexualitet och hälsa, ANTD-frågor8 samt hälsosamt åldrande. Folkhälsoarbete kräver ett
tvärsektoriellt anslag och samverkan sker med länets kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället.
Miljö och klimat
Regionen har ett statligt uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för åren 2017-2020
med syfte att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Målet är en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Region Sörmlands hållbarhetsprogram 2019-2023 utgår från visionen om en jämlik hälsa och levande kultur i
en hållbar, livskraftig region. Arbetet ska främja en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar.
Kultur och besöksnäring
Regionen ansvarar för samordning och utveckling av länsövergripande frågor som rör turism- och
besöksnäring. Turismuppdraget fokuserar på destinationsutveckling, affärsutveckling och omvärldsbevakning.
En regional besöksnäringsstrategi ligger till grund för arbetet.
Uppdraget kring turism och besöksnäring utförs idag (2017) via ett upphandlat bolag, STUA, Sörmlands
turismutveckling AB, som leder och driver det regionala arbetet med fokus på internationell- och nationell
destinations-, affärs- och marknadsutveckling. I samband med regionbildningsprocessen behöver den
regionala politiken ta ställning till om uppdraget ska fortsätta utföras av ett upphandlat bolag eller om det ska
göras i regionens egen regi.
Kulturverksamheten, med regionen som huvudman, bedriver som nationella och regionala uppdrag
professionell scenkonstverksamhet med teater, musik och dans, museiverksamhet med historia, konst och
slöjd, länsbiblioteksverksamhet, samt främjandeverksamhet inom dans, film, konst och hemslöjd.
Verksamheterna styrs av såväl lagstiftning som föreskrifter och av regionala planer. Regionen har inom
kultursamverkansmodellen i uppdrag att ta fram en kulturplan och stärka kulturutvecklingen i länet och
samordna det regionala kultursamverkansarbetet. Andra regionala uppdrag är allmänkultur genom
kulturstipendier, kultur och organisationsbidrag samt taltidningsverksamhet.
Kulturen bidrar till att stärka den regionala utvecklingen och länets attraktivitet. Kulturverksamheten
medverkar till att stärka demokratin, bildningen och människors möjlighet att påverka sin livssituation och
samhället. Därigenom skapas förutsättningar för social och ekonomisk tillväxt. Det finns en tydlig koppling
mellan kulturverksamhet och besöksnäring, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad och planering. Redan idag
består en del av besöksanledningarna i vårt län av kulturella och historiska anledningar. Den lokala kulturen
och det lokala kulturutbudet är ofta viktiga besöksmål som attraherar besökare. Samspelet mellan
besöksnäringen och kulturinstitutionerna och kulturmiljöerna samt de kulturella och kreativa näringarna
bidrar också i många fall till tillväxt och utveckling på en ort.
Regionen bedriver som ett regionalt uppdrag program- och friluftsverksamhet inom Nynäs slott med park och
naturreservat med inriktning på natur, hållbar utveckling, kulturhistoria, friskvård och rekreation. Därigenom
bidrar verksamheten till folkhälsa och näringslivsutveckling.
Utbildning
Regionen är skolhuvudman för viss grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt
folkhögskolor.

8

ANTD = Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping.
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På Dammsdal bedrivs skolformerna grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Verksamheten tar emot barn och ungdomar från hela Sverige med funktionsnedsättning inom autismspektrat
och erbjuder en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamhetens målsättning är
att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter sina
förutsättningar. Verksamheten bedrivs i Vingåker och finansieras med avgifter från placerande kommuner.
Folkhögskoleverksamheten är statligt styrd och utgör ett regionalt uppdrag. I länet är regionen huvudman för
Åsa och Eskilstuna folkhögskolor. Inom denna verksamhet bedrivs folkbildning och uppdragsutbildning genom
såväl statliga som lokala uppdrag. Syftet är att stärka och utveckla demokratin, utjämna utbildningsklyftor,
möjliggöra för människor att påverka sin livssituation och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskoleverksamheten erbjuder utbildningar för personer över 18 år. Förutom allmän kurs, som är
folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, erbjuds flera specialkurser inom konst, musik, streetdance och
återbruk.
På Öknaskolan bedrivs gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom naturbruksprogrammet.
Kursinnehållet i naturbruksprogrammet är statligt styrt och verksamheten statligt reglerad. Inom denna
verksamhet bedrivs uppdragsutbildning genom såväl statliga som lokala uppdrag.
Regionens utbildnings- och folkbildningsverksamhet bidrar till såväl höjd kompetens som till mänsklig och
samhällelig utveckling genom att bidra till individers möjlighet att vara en del av samhället. Med tanke på
länets generellt låga utbildningsnivå är detta av stor vikt.
EU:s strukturfonder 2014-2020
Som regionalt utvecklingsansvarig verkar regionen inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Det handlar
bland annat om att medverka i framtagandet av det regionala programmet för Östra Mellansverige avseende
Europeiska regionala utvecklingsfonden respektive en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden
Östra Mellansverige.
EU:s strukturfonder är geografiskt avgränsade och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden
samt havs- och fiskerifonden. Det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige finansieras via
regionalfonden och socialfonden och omfattar Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Uppsala län.
Strukturfondspartnerskapet har i sitt programområde till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till
de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.
Landsbygdsutveckling
I det regionala utvecklingsuppdraget ingår att utveckla hela det geografiska området som utgör Sörmland. Det
sker bland annat genom satsningar inom kollektivtrafik, utbyggnad av transportinfrastruktur, digitalisering,
kulturverksamhet, service samt en tillgänglig hälso- och sjukvård. Tillsammans med länsstyrelsen arbetar
regionen med att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden. En koordinering sker av EU-fonderna
landsbygdsprogrammet och de övriga strukturfonderna för att få bästa möjliga resultat.
Stöd till näringslivsutveckling på landsbygden sker genom stöd till näringslivsfrämjande aktörer såsom Almi
men även via landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelsen. Region Sörmland kommer med stor
sannolikhet att ansvara för det regionala serviceprogrammet och hemsändningsbidragen från och med 1
januari 2019.

4.

Samverkan

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer människor bor och verkar i.
Därför är det viktigt att regionen främjar sektorsövergripande/tvärsektoriell samverkan i funktionella
geografier, både med aktörer inom länet och med aktörer i angränsande län. Modellen för hållbar utveckling i
Sörmlandsstrategin är vägledande för regionens samverkan. Modellen utgår från människan i centrum och
belyser att frågor alltid bör beaktas utifrån de av varandra beroende sambanden mellan boendeattraktivitet,
hälsa, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.
9
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En god och effektiv samverkan, inom såväl som utanför länet, är av stor betydelse för hur väl Region Sörmland
lyckas med sitt uppdrag. Regionen samverkar därför med olika aktörer, inom en rad olika områden på flera
olika nivåer; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Regionens uppdrag och roll samt behovet av och
förutsättningarna för samverkan förändras över tid. Det är mot denna bakgrund därför inte enbart en fråga
om att förvalta samverkan utan även att utveckla densamma.
Det är av stor betydelse att utveckla och stärka samverkan i regionens geografiska närområde, vilket innebär
närliggande län i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Här handlar det om funktionella samband för att
möjliggöra exempelvis arbete och studier.
Inom hälso- och sjukvård finns samverkan och samarbeten inom olika områden och på olika nivåer. En viktig
samverkanskontext här är den sjukvårdsregion som Sörmland ingår i och som utgör en av sex lagstadgade
sjukvårdsregioner. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal i vilket innehåller bland annat reglerat
samarbete för remitterad vård med de två universitetssjukhusen, samarbete inom cancersatsningen, arbetsoch miljömedicin, forskning, sällsynta sjukdomar samt även inom kunskapsstyrning, upphandlingar och
utbildningsfrågor. Samverkan utövas genom en samverkansnämnd. Sjukvårdsregionen har stor betydelse för
arbetet med nivåstruktureringen av hälso- och sjukvården. Det övergripande målet är att erbjuda regionens
invånare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor. Inom denna region finns också ett antal
lärosäten, varav flera universitet, samt den för Sörmland så viktiga samverkans- och samarbetspartnern
Mälardalens högskola (MDH).
Inom hållbar regional utveckling är arbetssättet processorienterat och innebär bland annat att regionen i de
allra flesta uppdragen samverkar med andra aktörer under lång tid. Regionen äger med andra ord sällan hela
frågan utan samverkan och samarbeten med aktörer såväl inom som utanför länet är en förutsättning för
arbetet.
När det gäller det internationella perspektivet har regionen samverkan med regioner i andra länder inom EU
och bedriver också samarbetsprojekt inom exempelvis integrations- och mångfaldsområdet. Regionen
behöver utveckla och stärka samverkan och samarbeten internationellt inklusive att stärka sambanden med
EU.
I nationell samverkan är kärnan de statliga myndigheternas samverkan med regionerna kopplat till olika
uppdrag och roller. Ofta, men inte enbart, handlar det om infrastruktur och transporter, bredband och
digitalisering respektive jämlik regional tillväxt.
Regionen ska fortsätta att vara en aktiv och drivande part i de storregionala sammanhangen och säkerställa en
positiv utveckling inom olika områden, bland annat inom kollektivtrafik, kompetensförsörjning, hälso- och
sjukvård, infrastruktur och transporter, kultur, forskning och utveckling respektive EU:s strukturfonder.
Samverkan på lokal/kommunal nivå handlar bland annat om kollektivtrafik, civilsamhället, nationella
minoriteter, socialtjänst och angränsad hälso- och sjukvård, kultur, folkhälsa, landsbygdsutveckling och
näringslivsutveckling. I denna samverkan är regionens ambition att bidra till att utveckla och stärka samverkan
ytterligare.

Kommunernas inflytande och delaktighet
Samverkan inom regionala utvecklingsfrågor
Flertalet av regionens arbetsuppgifter har stark anknytning till länets kommuner. Således är ett mycket nära
samarbete med länets kommuner en förutsättning för att skapa en framgångsrik region. Det finns uppgifter
där kommunerna har det formella ansvaret med en tydlig regional dimension, exempelvis samhällsplanering,
bostadsförsörjning och utbildning. Det finns andra uppgifter där ansvaret formellt är delat och där det redan
nu finns en formaliserad samverkan. Slutligen finns det uppgifter med en formell uppgiftsfördelning där det
också finns en mer eller mindre utbyggd samverkan.
Kommunernas fortsatta inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna i regionen är av stor betydelse och
en av de bärande hörnstenarna i den fortsatta processen. Det finns en bred samsyn i länet att kommunernas
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inflytande och påverkansmöjligheter på regionala frågeställningar måste säkras. Möjligheter till aktiv
samverkan bör därför skapas organisatoriskt och kräver ett aktivt engagemang från både regionen och
kommunerna, inte minst när det gäller samverkan inom långsiktiga strategiska hållbarhetsfrågor.
De regionala utvecklingsfrågorna hanteras av en nämnd där kommunernas inflytande och delaktighet
säkerställs via kommunal representation. Nämnden ska bereda och besluta i operativa frågor som berör
hållbar regional utveckling samt bereda ärenden för beslut i regionstyrelse eller regionfullmäktige. Till
området hållbar regional utveckling hör bland annat näringslivsutveckling, kompetensförsörjning,
strukturfonder, arbetsmarknad, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, folkhälsa samt miljö och klimat.
Regionens arbete med regional fysisk planering utgår från funktionella aspekter såsom arbetsmarknad och
pendling och eftersträvar samverkan för regional utveckling genom olika sektorer, som ortsstrukturutveckling,
infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering. I den kommunala samhällsplaneringen handlar fysisk
planering om hur mark och vatten bör användas. Detta görs genom tre olika typer av fysiska planer,
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, vilka styrs av plan- och bygglagen.
Regionen ska verka för att samordna den kommunala fysiska planeringen med regional utveckling. Den
regionala fysiska planeringen ska ge förutsättningar att hantera utmaningar och ta tillvara möjligheter som
fastställs i Sörmlandsstrategin. Den regionala fysiska planeringen ska även vara ett stöd i samordningen med
att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet med kommunernas översiktsplanering, exempelvis
genom så kallade strukturbilder. Regionen ska även verka för att främja samordning mellan
infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering, bostadsförsörjning och storregionala planering.
Samverkan inom kultur och besöksnäring
Den statliga fördelningen av kulturpengar sker till den regionala myndigheten som har uppdraget att fördela
pengarna till kommunerna och kulturevenemang. Här måste samverkan/samråd ske mellan regionen och
kommunerna. I Sörmland finns Samkultur Sörmland, en regional samverkansgrupp som verkar för att utveckla
Sörmlands kulturliv genom dialog och samråd.
Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och landstinget
Sörmland. Samrådsorganets uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och regionen om den
regionala kulturplanen och kulturverksamheten i länet. Samrådsorganet arbetar med, och håller levande, en
för Sörmland gemensam kulturvision, deltar i arbetet med att ta fram underlag för länets regionala kulturplan
samt uppföljning, utvärdering och analys av densamma.
Även när det gäller besöksnäringen finns ett stort behov av samverkan med länets aktörer. Allt oftare är
kulturevenemang och kulturupplevelser i Sörmland en huvudsaklig besöksanledning. Denna utveckling har inte
bara förstärkt betydelsen av kulturturism utan även skapat nya resemönster som exempelvis design- eller
filmdriven turism.
Svensk besöksnäring sysselsätter allt fler människor i hela landet och har en allt större betydelse för
samhällsutvecklingen. Kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter ansvarar för verksamheter som
ofta är avgörande för näringens möjligheter att utvecklas. En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är
ett exempel på viktiga förutsättningar för att näringen ska kunna utvecklas. Länets kommuner har flera viktiga
roller som påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet.
Regionen kan tillsammans med länets kommuner arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som
kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.
Samverkan inom socialtjänst och vård, FOUiS, hjälpmedelsförsörjning samt Vård- och
omsorgscollege
Regionen och länets kommuner samverkar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård genom en
gemensam nämnd. Nämnden ansvarar för det regionala stödet för samverkan och kunskapsutveckling av
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, som länet genom avtal har förbundit sig att långsiktigt
säkerställa och finansiera.
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Den gemensamma nämnden ska tillvarata de synergier som ligger i att samverka mellan huvudmännen, öka
effektiviteten, förbättra kvaliteten samt skapa så likvärdig service som möjligt inom berörda områden.
Nämnden har också i uppdrag att hantera nationella uppdrag/utredningar, statsbidrag och föreskrifter och
rekommendationer som berör samverkan eller kunskapsutveckling som med fördel hanteras gemensamt.
Den gemensamma nämnden har också regionens och samtliga kommuners uppdrag att svara för en effektiv
och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet.
Inom nämndens ansvarsområde ligger också samverkan kring vård- och omsorgscollege, en samverkansform
mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Samarbetet inom vård- och omsorgscollege
sker på såväl nationell som regional och lokal nivå.
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS), länets gemensamma resurs för kunskapsutveckling och
brobyggare mellan forskning och praktik, är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen.
Samverkan vad gäller klagomålshantering inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård
Klagomålshantering inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård hanteras av en nämnd vars
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom
hälso- och sjukvård samt tandvård, samt att få klagomål besvarade av vårdgivaren.
Nämnden ska också tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till
vara sina intressen i hälso- och sjukvården, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, främja
kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för
patienterna till vårdgivare och vårdenheter, samt informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och
andra berörda om sin verksamhet.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och
sjukvård anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål
och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av
vården.
Nämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till patienter som vårdas
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller enligt
smittskyddslagen (2004:168).
Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Regionen och länets kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering. Målsättningen är att stärka individers förmåga till egenförsörjning och
minskat bidragsberoende. Genom lokala samverkansgrupper (LSG) uppmärksammas grupper som riskerar
ohälsa och hinder i rehabiliteringskedjan identifieras. Fortsatt samverkan inom området är angeläget och det
politiska ägarskapet för området avses att närmare utredas.
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Årsredovisning för Vingåkers kommun 2017
Förslag beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att 2017 års kostnad avseende nedan poster på totalt
8.547 tkr finansieras genom att tidigare öronmärkta medel tas i anspråk:
- Social frukost i grundskolan, 285 tkr
- Psykologtjänst BoU/Soc, 231 tkr
- Utbildning offentlig rätt, 200 tkr
- Kompetensförsörjning, 2.000 tkr
- Tillfällig ekonomresurs, 450 tkr
- Utredning sportcentra, 100 tkr
- Utredning kulturcentra, 100 tkr
- Upprustning utemiljö Gränden, 1.016 tkr
- Slottsskoleprojektet, 2.167 tkr
- Slottsskoleprojektet, 2.000 tkr
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens resultat för 2017 uppgår till -1.989 tkr, vilket är betydligt sämre än det
budgeterade resultatet för 2017 som uppgick till 14.925 tkr. Nämndernas och
finansens negativa budgetavvikelser är orsak till resultatet.
Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet.
Under 2017 finns inga realisationsvinster. I samband med tidigare års fastställande av
årsredovisningen har kommunfullmäktige beslutat att öronmärka medel ur årets
resultat för olika projekt. Under 2017 har beslut fattats om att ta i anspråk tidigare
öronmärkta medel motsvarande 8.547 tkr. Kommunens justerade resultat efter
justeringar för kostnader som finanserias ur öronmärkta medel uppgår till 6.558 tkr.
Analys av årets resultat:
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster
Avgår reservering till resultatutjämningsreserv
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
I anspråktagande av tidigare öronmärkta
medel:
Social investering, Social frukost i förskolan
Social investering, Psykologtjänst BoU/Soc
Verksamhetsutveckling, Utbildning Offentlig
rätt
Verksamhetsutveckling, Kompetensförsörjning
Verksamhetsutveckling, Tillfällig ekonomresurs
Justerandes sign

-1.989 tkr
-0 tkr
-0 tkr
-1.989 tkr

285 tkr
231 tkr
200 tkr
2.000 tkr
450 tkr
Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsutveckling, Utredning sportcentra
Verksamhetsutveckling, Utredning kulturcentra
Projekt, Upprustning utemiljö Gränden, Vkfab
Projekt, Slottsskoleprojektet
Projekt, Slottsskoleprojektet, kommunikation
Summa öronmärkningar
Justerat resultat 2017, efter i anspråktagna
öronmärkningar

53 (X)

100 tkr
100 tkr
1.016 tkr
2.167 tkr
2.000 tkr
8.547 tkr
6.558 tkr

Nämnderna
Totalt redovisar nämnderna och kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 11.950 tkr
jämfört med budget. Positiva budgetavvikelser lämnas från kommunstyrelsen med 280
tkr och kultur- och fritidsnämnden med 387 tkr. Negativa budgetavvikelser lämnas
från samhällsbyggnadsnämnden med 746 tkr, barn- och utbildningsnämnden med
4.914 tkr och socialnämnden med 6.957 tkr.
Finansen
Finansen redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på 4.964 tkr, vilket främst hänger
samman med att finansen ”agerat bank” och tilldelat medel till verksamheterna
avseende de öronmärkningar som redovisas ovan. Således bär finansen en kostnad på
totalt 8.547 tkr som i samband med fastställande av årsredovisningen ska tas ur
tidigare öronmärkta medel (eget kapital).
Vidare har den budgeterade posten för demografisk reserv nyttjats under året genom
tilldelning av 5,0 mkr till barn- och utbildningsnämnden. Kommunens kostnader för
pensioner har under 2017 blivit cirka 6,8 mkr högre än beräknat. Främst förklaras det
av att kommunens förtroendevalda från och med 2017 ingår i
pensionsskuldsberäkningen och att det uppstår en engångskostnad då denna bokas upp
i balansräkningen. Även kostnaden för förändring av semesterlöneskuld har blivit
högre än budgeterat med cirka 1,9 mkr. Kommunens anställda har i högre grad sparat
semesterdagar.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål
Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål lämnar en del att önska. Målen har funnits
med under hela mandatperioden och det har dessvärre visat sig allt eftersom
uppföljningarna har gjorts att mål och indikatorer i flera fall är så utformade att
uppföljning är svår att göra på ett meningsfullt sätt. Skälen varierar. Så här nära slutet
på mandatperioden är det knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och indikatorer.
Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och bedömas
och det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika
målen. Därutöver har arbetet med uppföljning av målen gett viktigt underlag inför
utarbetande av kommande mandatperiods mål och indikatorer och därmed i den
fortsatta utvecklingen av Vingåker.
Kommunens resultat uppgår till -1.989 tkr, vilket motsvarar -0,36 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Justerat för kostnader som kopplas till
öronmärkta medel uppgår kommunens resultat till 6.558 tkr, 1,19 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges mål är uppfyllt.
Kommunen har en resultatutjämningsreserv till vilken medel årligen kan avsättas om
kommunfullmäktige så beslutar. Avsättning kan göras om kommunens resultat
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sedan tidigare finns
10,1 mkr avsatt till resultatutjämningsreserven. För 2017 finns ingen möjlighet att
avsätta medel till resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-15
Årsredovisning 2017, Vingåkers kommun
Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser och beslut
De kommunala bolagens årsredovisningar
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Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta


2017 års kostnad avseende nedan poster på totalt 8.547 tkr finansieras genom
att tidigare öronmärkta medel tas i anspråk:
o Social frukost i grundskolan, 285 tkr
o Psykologtjänst BoU/Soc, 231 tkr
o Utbildning offentlig rätt, 200 tkr
o Kompetensförsörjning, 2.000 tkr
o Tillfällig ekonomresurs, 450 tkr
o Utredning sportcentra, 100 tkr
o Utredning kulturcentra, 100 tkr
o Upprustning utemiljö Gränden, 1.016 tkr
o Slottsskoleprojektet, 2.167 tkr
o Slottsskoleprojektet, 2.000 tkr



Årsredovisningen för 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2017 uppgår till -1.989 tkr, vilket är betydligt sämre än det
budgeterade resultatet för 2017 som uppgick till 14.925 tkr. Nämndernas och
finansens negativa budgetavvikelser är orsak till resultatet.
Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet.
Under 2017 finns inga realisationsvinster. I samband med tidigare års fastställande av
årsredovisningen har kommunfullmäktige beslutat att öronmärka medel ur årets
resultat för olika projekt. Under 2017 har beslut fattats om att ta i anspråk tidigare
öronmärkta medel motsvarande 8.547 tkr. Kommunens justerade resultat efter
justeringar för kostnader som finanserias ur öronmärkta medel uppgår till 6.558 tkr.
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Analys av årets resultat:
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster
Avgår reservering till resultatutjämningsreserv
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
I anspråktagande av tidigare öronmärkta medel:
Social investering, Social frukost i förskolan
Social investering, Psykologtjänst BoU/Soc
Verksamhetsutveckling, Utbildning Offentlig rätt
Verksamhetsutveckling, Kompetensförsörjning
Verksamhetsutveckling, Tillfällig ekonomresurs
Verksamhetsutveckling, Utredning sportcentra
Verksamhetsutveckling, Utredning kulturcentra
Projekt, Upprustning utemiljö Gränden, Vkfab
Projekt, Slottsskoleprojektet
Projekt, Slottsskoleprojektet, kommunikation
Summa öronmärkningar
Justerat resultat 2017, efter i anspråktagna
öronmärkningar

-1.989 tkr
-0 tkr
-0 tkr
-1.989 tkr
285 tkr
231 tkr
200 tkr
2.000 tkr
450 tkr
100 tkr
100 tkr
1.016 tkr
2.167 tkr
2.000 tkr
8.547 tkr
6.558 tkr

Nämnderna
Totalt redovisar nämnderna och kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 11.950 tkr
jämfört med budget. Positiva budgetavvikelser lämnas från kommunstyrelsen med 280
tkr och kultur- och fritidsnämnden med 387 tkr. Negativa budgetavvikelser lämnas
från samhällsbyggnadsnämnden med 746 tkr, barn- och utbildningsnämnden med
4.914 tkr och socialnämnden med 6.957 tkr.
Finansen
Finansen redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på 4.964 tkr, vilket främst hänger
samman med att finansen ”agerat bank” och tilldelat medel till verksamheterna
avseende de öronmärkningar som redovisas ovan. Således bär finansen en kostnad på
totalt 8.547 tkr som i samband med fastställande av årsredovisningen ska tas ur
tidigare öronmärkta medel (eget kapital).
Vidare har den budgeterade posten för demografisk reserv nyttjats under året genom
tilldelning av 5,0 mkr till barn- och utbildningsnämnden. Kommunens kostnader för
pensioner har under 2017 blivit cirka 6,8 mkr högre än beräknat. Främst förklaras det
av att kommunens förtroendevalda från och med 2017 ingår i
pensionsskuldsberäkningen och att det uppstår en engångskostnad då denna bokas upp
i balansräkningen. Även kostnaden för förändring av semesterlöneskuld har blivit
högre än budgeterat med cirka 1,9 mkr. Kommunens anställda har i högre grad sparat
semesterdagar.
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Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål
Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål lämnar en del att önska. Målen har funnits
med under hela mandatperioden och det har dessvärre visat sig allt eftersom
uppföljningarna har gjorts att mål och indikatorer i flera fall är så utformade att
uppföljning är svår att göra på ett meningsfullt sätt. Skälen varierar. Så här nära slutet
på mandatperioden är det knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och indikatorer.
Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och bedömas
och det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika
målen. Därutöver har arbetet med uppföljning av målen gett viktigt underlag inför
utarbetande av kommande mandatperiods mål och indikatorer och därmed i den
fortsatta utvecklingen av Vingåker.
Kommunens resultat uppgår till -1.989 tkr, vilket motsvarar -0,36 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Justerat för kostnader som kopplas till
öronmärkta medel uppgår kommunens resultat till 6.558 tkr, 1,19 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges mål är uppfyllt.
Kommunen har en resultatutjämningsreserv till vilken medel årligen kan avsättas om
kommunfullmäktige så beslutar. Avsättning kan göras om kommunens resultat
överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sedan tidigare finns
10,1 mkr avsatt till resultatutjämningsreserven. För 2017 finns ingen möjlighet att
avsätta medel till resultatutjämningsreserven.
Ärendets beredning
Verksamhetsberättelser för nämnderna har behandlats av respektive nämnd under
februari/mars. Ärendet avseende Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 22 mars, i kommunstyrelsen den 9 april och i kommunfullmäktige
den 23 april. Slutrevision planeras att äga rum den 18 april.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att årsredovisningen för 2017 godkänns.
Konsekvenser
Kommunens negativa resultat på 1.989 tkr medför att kommunens eget kapital
försämras med motsvarande summa. Detta beror på att resultatet innehåller kostnader
på totalt 8.547 tkr avseende projekt som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel
vilket innebär att de finansieras med eget kapital.
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1 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 frågorna 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 utmaningarna
vi har, och hur vi riggar vår kommunala organisation och våra verksamheter för att möta
framtiden och våra medborgare i deras behov.
Vi har under året fortsatt med den höga växel vi lagt in under mandatperioden och börjar nu se
resultat av det arbetet, skolbyggnationen är på gång så även arbetet i tenrusparken, projektering av
nya förskoleavdelningar och upprustningen av Säfstaholms slott sker enligt plan.
Vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter med satsningar dels på
arbetsgivarpolitiken och dels på arbetsmiljöfrämjande insatser. Fler arbetar heltid och den
genomsnittliga sysselsättllingsgraden ökar och glädjande ser vi att sjukfrånvaron minskar sakta
men säkert. Men som arbetsgivare har vi stora utmaningar framöver när det gäller
komp etens försörj ningen inom våra verksamheter, det är en svårighet vi delar med resten av
Sverige och konkurrensen är hård, därför är just det strategiska arbetet vi börjat med av största
vikt för att kunna möta upp behoven i framtiden.
Befolkningsprognosen visar en stadig uppgång vilket innebär ett hårt tryck på våra förvaltningar
och verksamheter för att kunna möta upp den växande befolkningen och allt vad det innebär.
När det gäller ekonomin ser vi att våra två största nämnder fortsatt har svårigheter att hålla sin
ram och vi har en grannlaga utmaning med det framtida budgetarbetet. 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.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen vi kommer inte att göra alla nöjda, det är en uppgift vi
aldrig kommer att nå, total nöjdhet är en utopi som ingen kan uppnå, men med en skopa mod,
lite kaxighet och smarta lösningar kommer vi långt i de utmaningar vi har. Vi arbetar dagligen för
att bli lite vassare, lite bättre, lite effektivare och mer attraktiv som kommun, som arbetsgivare
och för våra medborgare. Det arbetet kommer vi aldrig att vara nöjda med utan alltid se nya vägar
och möjligheter för att rusta Vingåkersbyggden 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 i 2018 och alla
de utmaningar som det kan ge. Som sista ord vill jag skicka ett stort och varmt tack till alla
medarbetare som är grunden för det goda arbetet som gjorts under 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 tag i.
Anneli Bengtsson, Kommunstyrelsens ordförande
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2 Omvärlds analys
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i MakroNytt 1/2018 och i Cirkulär 18:5 att
svensk ekonomi 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. Antalet arbetade timmar förväntas inte
öka alls nästa år, vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten.
Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de
kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningstillväxten för med
sig. Under 2019 förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt
bostadsbyggandet som från en hög nivå inte kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens
och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Trots ett alltmer ansträngt
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Arbetsmarknaden har utvecklats
starkt och mellan 2009 och 2017 ökade antalet personer i arbetskraften med 473.000 personer.
Samtidigt ökade antalet sysselsatta och arbetslösheten har minskat från 8,3 procent 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 i år. Enligt SKL kommer den starka
skatteunderlagstillväxt som kommunerna kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången 20102016 att dämpas betydligt framöver. Den senaste skatteunderlagsprognosen som SKL presenterar
(februari) innebär en nedreviderad ökningstakt i skatteunderlaget alla år utom 2019.
För Vingåkers kommun har de senaste årens ekonomiska utveckling varit positiv. Arets resultat
för 2017 är dock negativt och uppgår till-2,0 mkr. I resultatet ingår kostnader på 8,5 mkr för i
anspråktagande av öronmärkta medel från tidigare år. Justerat resultat efter i anspråktagande av
öronmärkta medel är positivt och uppgår till 6,5 mkr. Det budgeterade resultatet för 2017
uppgick till 14,9 mkr.
De kommande åren innebär stora investeringsbehov och ett ökat tryck på de kommunala
verksamheterna kopplat till en ökad befolkning. Kommunplan med budget för 2018 och
flerårsplan för 2019-2020 togs av kommunfullmäktige i november och de budgeterade resultaten
uppgår till 8,0 mkr för år 2018, 1,6 mkr för år 2019 och -3,4 mkr för år 2020. Kommunen får
enligt balanskravet inte redovisa ett negativt resultat varför år 2020 kräver omprioriteringar i
samband med kommande beslut om kommunplan med budget. Under 2018 erhåller kommunen
cirka 18 mkr i den välfårdssatsning som regeringen beslutat om. Dessa pengar är inräknade i
resultaten ovan. Under 2018 kommer kommunens resursrfördelningsmodell att revideras och
eventuellt justeras. Kommunfullmäktige i maj förväntas ta ställning i frågan.
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3 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. Diagrammet nedan visar hur
befolkningsutvecklingen sett ut i kommunen sedan år 2000.
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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 personer i åldersgruppen 65-79
år förväntas bli fler. 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.
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4 Viktiga händelser
Nedan följer ett urval av händelser och åtgärder som var av betydelse för Vingåkers kommun
2017.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vingåkers kommun blev en av endast 20 som var i final i utmärkelsen Arets Grijna kommun
2017, arrangerad för första gången av LRF.
Kommunen fick utmärkelsen Bästa Tillväxt i S iirmland 20 17 av kreditupplysnings företaget
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 ranking 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 allmänhetens 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.
Renoveringen av Säfstaholms slott inleddes.
Arbetet med Tennisparken påbörjades och går enligt tidsplan. Parken beräknas vara
invigningsklar den sista maj 2018.
Slottskolan 7-9 startade kommunens första skolrestaurang med tillagningskök -en succe.
Ett frukostprojekt genomförs av kostenheten tillsammans med barn- och
utbildnings förvaltningen, där 200 skolbarn har valt att starta dagen med frukost i
skolrestaurangen.
I länet pågår ett provår med trygg och effektiv hemtagning inom 3 dagar efter
sjukhusvistelse.
Året var det första förs öks året med 35 timmarsvecka för barnhandläggarna vid individoch farniljeomsorgen.
Slottsparkens arrangemang besöktes av 7 500 personer.
I årets Sommarskoj deltog 2 500 barn och ungdomar.
Ekonornienheten förberedde införandet av det nya ekonornisystemet Vis ma, som togs i
bruk den 1 januari 2018.
En översyn och revidering av resursfördelningsmodellen gjordes.
En medarbetarenkät genomfördes, där Vingåker hamnade på andra plats av samtliga :xx
deltagande kommuner.
Ett 20-tal personer har anställts i satsningen på extratjänster.
Åtgärder och rutiner för att minska sjukfrånvaron infördes.
Kommunens nya webbplats lanserades i april.
Det rådde ökat fokus och större tryck på it- och informationssäkerhetsrelaterade frågor.
Fem åtgärder för ett förbättrat företagsklimat genomfördes. En väg in för företagare
startade och var kanske den mest synliga åtgärden.
Område upplevelser genomförde 15 egna evenemang, var delaktig i ytterligare 10 och
bidrog med evenemangstöd 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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Under vårterminens slut byggdes paviljonger mittemot Slotts skolan F-6, där eleverna i åk
7-9 började höstterminen. Under sommaren tömdes Slotts skolan 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.
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Kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en reviderad
styrmodell som gör målstyrningsprocessen tydligare
och där det framgår vilka roller och ansvarsområden de
olika beslutsnivåerna har. Styrrnodellen sammanfattas
i nedanstående bild. Den högra sidan beskriver styrdokumenten 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 f"6r
arbetet med återrapportering och uppföljning.
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6 Vision för Vingåkers kommun
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som
kommunfullmäktige antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som
beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen.
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.

q
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7 Värde grund
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 *nster och den service vi erbjuder medborgarna.
Värdegrunden består av följande ord:

Våga
Ansvar

Respekt

STOLT

/0
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8 Strategisk inriktning
Den strategiska inriktningen är den politiska majoritetetens plattform för perioden 2016-2019 och
den har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2015. Efter valet den 14 september 2014
beslutade sig socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att gå samman och bilda
majoritet. Denna överenskommelse ligger till grund för den strategiska inriktningen som redogör
för vilka politiska prioriteringar som gäller samt den politiska inriktningen för mandatperioden.
Dokumentet utgår från perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi kopplat
till de kommunövergripande målen. I den strategiska inriktningen anges de politiska prioriteringar
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.

II
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9 Kommunens mål
Uppföljningen av fullmäktiges mål lämnar en del att önska. Målen har funnits med under hela
mandatperioden och det har dessvärre visat sig allt eftersom uppföljningarna har gjorts att mål och
indikatorer i flera fall är så utformade att uppföljning är svår att göra på ett meningsfullt sätt. Skälen
varierar: relevant statistik publiceras för sent, den använda indikatorn är förändrad och ger
missvisande resultat, överenskommelsen med Viadidakt har varit otydlig, osv. Så här nära slutet på
mandatperioden är det knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och indikatorer. Däremot ska
självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och bedömas och det görs i respektive nämnd,
beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika målen. Därutöver har arbetet med uppföljning av
målen gett viktigt underlag inför utarbetande av kommande mandatperiods mål och indikatorer och
därmed i den fortsatta utvecklingen av Vingåker.

IL
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Uppföljning - 2017 Kommunens mål
Övergripande
mål
1. Vingåkers
kommun ska ha
god
tillgänglighet,
inbjuda till
delaktighet och
bemöta
medborgarna
respektfullt

•

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

På grund av hård
arbetsbelastning och
sjukdom har detta arbetet
varit tvunget att
prioriteras ner.
Ambitionen är att komma
igång med det påbörjade
arbetet under Q2 2018

uppnått

<;

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

•"

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

<..:r

Informationen och
servicen på
kommunens
hemsida ska
förbättras.

2018-03-01

85%

71%

I

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

Utfallet i
servicemätningen är
förbättrat jämfört med
föregående år.

2018-03-01

40%

24%

90%

81%

OBS! Modifierat mått
mot tidigare år
- resultaten går inte att
jämföra. Arbetet med
att öka vår servicenivå
har tyvärr varit tvungen
att nedprioriteras under
2016 på grund av hög
arbetsbelastning och
rekryteringsbehov. Ett
underlag är framtaget
till riktlinjer som ska
verka som underlag i
framtida utbildning och
information i ämnet.

2018-03-01
Förbättrat jämför med
föregående års
mätning.

SKL har ändrat
undersökningen vilket
innebär att tidigare
resultat kan vara
missvisande mot det nu
uppnådda resultatet.
Dessutom är vår
webbplattform ny vilket
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innebär att vi fortfarande
utvecklar den. Här är
undersökningen en viktig
mall i vårt
utvecklingsarbete.
2. Kommunen
ska erbjuda barn
och ungdomar
goda skol- och
uppväxtvillkor
samt för alla
invånare
förutsättningar
för bra
levnadsvillkor
och en god
folkhälsa

---

~

~

•

Andelen elever
med
gymnasiebehörigh
et ska öka.

2018-03-03
Vi har inte lyckats att nå
målet om 100 % behöriga
elever till gymnasiet. Av
alla kommunens elever i
åk 9 vt -17 var 59,4 %
behöriga till yrkesinriktat
gymnasieprogram.

-

Andelen
studerande som
klarar målen i
gymnasial
vuxenutbildning
ska öka.

2018-03-01
Den gemensamma
nämnden Viadiakt har
inte uppföljning av det
här målet.

-

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

2018-03-01
Antalet elever som läser
svenska för invandrare
harökatunder2017.
Vilket har inneburit
utmaningar för
verksamheten. Nya
grupper har startat i både
egen och extern regi.
Totalt för de båda
kommunerna är
betygsresultaten i stort
sett oförändrade. Dock
har resultaten förbättrats
för kvinnor i båda
kommunerna.

59%

-

Andelen invånare
med
eftergymnasial

2018-03-01
Utfallet avser år 2016.
Resultatet för 2017 kan

22%

100%

59,4%
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utbildning ska
öka.

först redovisas vid
delårsrapportering 2018
då ny nationell statistik
presenteras.

Försörjningsmåttet
ska minska för
personer i
arbetsför ålder.

2018-03-06
Mättalet avser helår
2016. Med tanke på den
mycket goda
arbetsmarknaden är
utvecklingen oroande.
Eftersläpning i statistiken.

57,47%

58,55
%

2018-03-01
Sjukpenningtalet
bland kommunens Sjukpenningtalet bland
kommunens invånare har
invånare ska
förändrats ganska
minska.
mycket under de senaste
10-15 åren. Ar 2005 var
det 20 % och sjönk
sedan närmast linjärt till
år 2011 då det låg på
7 %. Därefter har
sjukpenningtalet stigit
varje år.

8%

13,1%

•

Andelen
befolkning som får
försörjningsstöd
ska minska.

2018-03-01
Handlingsplan är
antagen . SSBTEK
används nu. Samverkan
kring extratjänster och
studiestartstöd. Tidiga
insatser för asylsökande.
Utökning av antalet
handläggare för att
möjliggöra ett
professionellt arbete och
en rimlig arbetsbörda.

6%

9,8%

-

Den öppna
arbetslösheten
ska minska.

2018-03-01
Följs upp genom
Viadiakt.

U\

-

Ungdomsarbetslöshet
en ska minska.

2017-02-07
Den öppna
ungdomsarbetslöshete
n i Vingåker ökade
något under året och
uppgick i december
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2016 till 6,2 procent,
vilket ska jämföras
med ett riksgenomsnitt
om 4,9 procent.
Vingåkers och
Katrineholms
kommuner sedan 2016
en lokal
överenskommelse med
Arbetsförmedlingen, i
syfte att främja
samverkan för att
minska
ungdomsarbetslöshete
n. Arbetet med att
implementera
överenskommelsen
har pågått under året
och förväntas framöver
ge positiva resultat.

-

' 3'

-

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

4. I Ving åker ska
det finnas
hållbara och

Antalet barn i
föreningslivet ska
öka.

2017-09-22
Bedömningsgrunden
kommer ändras från
tidigare år och kommer
inte vara jämförbar med
tidigare år.

-

1 575st

l

..

Andelen av
kommunens
fordon som är

2018-03-06
Vi har genomfört ny
upphandling av
leasingfordonen. Vi
kommer att leasa elbilar

75%

Den öppna
arbetslösheten för
utrikesfödda ska
minska.

2018-03-01

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

2018-03-06
Bedömningsgrunden
kommer ändras från
tidigare år och kommer
inte vara jämförbar
med tidigare år.

3600st

Antal medlemmar i
ungdomsorganisatione
r ska öka.

2018-03-06
Bedömningsgrunden
kommer ändras från
tidigare år och kommer
inte vara jämförbar
med tidigare år.

1 575st

Följs upp genom
Viadidakt.

50

l
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attraktiva
livsmiljöer.

miljögodkända
ska öka.

Hanteringen och
återvinningen av
hushållsavfall ska
öka.

--

~

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

•

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

som både personbilar
och arbetsfordon. Vi
kommer dessutom att
leasa mindre personbilar
istället för de relativt stora
Skoda Octavia som vi
använder idag. Trots att
de nya dieselbilarna är
mindre räknas de inte
som miljöbilar. Vi
kommer därför inte att
uppnå målet på 75
procent.

2018·03·06

70%

55%

30%

29%

6%

6%

Vi har nu arbetat 1,5 år
med den gröna påsen.
Senaste plockanalysen
visar att vi blir bättre och
bättre. Vi har ökat
andelen som hamnar i
gröna påsen hela tiden .
Vi har inte uppnått målet
ännu, men vi arbetar
vidare med information ut
till hushållen.

2018·03·06
Vi har nått upp till 29%
när det gäller ekologiska
råvaror och nu behöver vi
nog satsa pengar för aU
komma längre. Målet för
2017 är inte riktigt
uppfyllt.

2017·09·21
Vi har nått målet för
2017, men nu börjar det
bli svårt att komma
längre. Vi måste hitta fler
närproducenter som kan
leverera till oss.
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Kommuninvånarna 2018-03-06
Utbyggnationen går bra
s tillgång till
bredband (fiber)
och tanken är att vi ska
nå målet där 100 % har
ska öka.
möjlighet till anslutning,
under 2020.
5.vingåker ska
ha ett hållbart
och
konkurrenskrafti
gt näringsliv
samt effektiva
och säkra
kommunikatione
r.

-

Besöksnäringen
ska fördubblas på
10 år.

2018-03-01

'-

283028

Ingen uppföljning eller
mätning av aktuella
indikatorer har
genomförts under 2017.
För närvarande finns det
inga tillförlitliga data för
Vingåkers kommun. Nya
indikatorer måste
utvecklas.

---

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

Antalet utländska
besökare ska öka
året runt.

~

'\,

•

Nystartade
företag per 1000
invånare ska öka.

2018-03-01

3,05%

2018-03-01
Ingen uppföljning eller
mätning av aktuella
indikatorer har
genomförts under
2017. För närvarande
finns det inga
tillförlitliga data för
Vingåkers kommun.
Nya indikatorer måste
tas fram.

2018-03-01
Ingen uppföljning eller
mätning av aktuella
indikatorer har
genomförts under
2017. För närvarande
finns det inga
tillförlitliga data för
Vingåkers kommun .
Nya indikatorer måste
tas fram.

256
458st

o

26
385st

o

3,9%

Generellt under året i
Sverige har det varit stor
efterfrågan av kompetent
personal för nästan alla
yrken . Detta stämmer
säkerligen även för
Vingåker. Notera också
att till skillnad från året
innan så har
NyföretagarCentrum och
Coompanion haft färre
tillfällen med rådgivning
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-

på plats i Vingåker.
Nyföretagarcentrum
återgår dock till
rådgivning på plats för år
2018. Som jämförelse är
medelvärdet för
kommuner i Sverige 5,2
för år 2017.
Vingåker
kommuns index i
Sveriges
Näringslivs
ranking ska öka.

2018-03-01
Betyget blev detsamma
för år 2017 som år 2016,
dvs utfall 3,2%. Eftersom
måluppfyllnaden ökat
med 0,1% från året innan
blev resultatet 89%.
Aterigen var betyget från
politiker (som mäts
vartannat år) avsevärt
högre 4,05% jämfört med
näringslivets betyg.
Enkäten besvaras vid
årsskiftet och resultatet
från Svenskt Näringslivs
enkät delges under våren
varje år 2017. Atgärder
för förbättrat
företagsklimat arbetade
näringslivsrådet med
under året och de 5
åtgärderna initierades
hösten 2017. Resultatet
av dessa åtgärder och
annat arbete som utförts
under året 2017 påverkar
resultatet för enkäten
2018.

Kommunikationen
mellan företag och
kommunen som
myndighet ska
underlättas.

2018-03-01
Intentionen är fortfarande
att beställa Insikt,
bekräftat av
samhällsbyggnadschefen
till näringslivsansvarig vid

---

~

-

3,6%

3,2%
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flera tillfällen under 2017,
men detta har inte
initerats ännu.
6. Vingåkers
kommun ska
vara en attraktiv
arbetsgivare
med goda,
effektiva och
stolta
medarbetare
och ledare.

't"-J

\J

/"

2018-03-01
Index 2017 hamnade på
84 således en indexenhet
över målnivån.

83

84

2018-03-01
Sjukfrånvaron har sjunkit
från 8,7 till 8,2
procentenheter. Störst
minskning inom barnoch utbildningsnämndens
område.

7,3%

8,2%

•

Möjlighet till
önskad
sysselsättningsgra
d ska öka.

2018-03-01
Samtliga medarbetare
inom socialförvaltningen
har fått möjlighet att
önska sin
sysselsättningsgrad. Den
genomsnittliga
sysselsättningsgraden i
kommunen är 93,37 % av
heltid, det är en ökning
med 1,04 procentenheter
från år 2016.

92%

93,37
%

•
•

Antalet årsarbeten
som utförs av
timavlönade ska
minska.

2018-03-01
Antalet årsabetare som
utförs av timavlönade har
minskat med 10
årsarbetare.

95st

93st

30st

26,9st

95

91

•
/"

•

Vingåkers
kommun ska öka
betyget som en
attraktiv
arbetsgivare.
Sjukfrånvaron
ska minska.

2018-03-01
Antalet delade
turer ska minska. De delade turerna
fortsätter att minska
något till kostnad av fler
mycket långa turer.

Mångfalden bland
kommunens

2018-03-01
Resultatet av JÄMIX

~
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Malniva
2017

Övergripande
mål

7. Vingåkers
kommun ska
kännetecknas av
god ekonomisk
hushållning.

Utfall
2017

medarbetare ska
öka.

visar p-å ett index för
kommunen på 91 en
ökning från tidigare år
med 6 indexen heter,
medianvärdet för
kommuner låg på 115,
således 24 indexen heter
sämre än medianvärdet.

•'"

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

2018-02-26
Kommunens resultat
uppgår till -1.989 tkr.
Resultatet innehåller
kostnader på 8.547 tkr
som i samband med
bokslutet ska finansieras
med öronmärkta medel
(eget kapital). Justerat
resultat uppgår till
6.558 tkr, vilket
motsvarar 1 ,19% av
skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Kommunfullmäktiges mål
är uppfyllt.

1%

-0,36%

•

Investeringar ska
till 100%
finansieras med
egna medel.

2017-09-08
Ingen nyupplåning har
gjorts för att finansiera de
investeringar som
genomförts. Kommunens
likviditet är god.

100%

100%

~

-
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10 Ekonomi
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. Arets
resultat för 2017 är dock negativt och uppgår till -2,0 mkr inklusive kostnader på 8,5 mkr som i
samband med bokslutet ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Kommunens justerade
resultat uppgår till + 6,5 mkr. I kommande avsnitt kan du läsa mer om kommunens ekonomi.

10.1 Ekonomisk analys
Arets resultat
Arets resultat för 2017 uppgår till -2,0 mkr inklusive kostnader på 8,5 mkr som i samband med
bokslutet ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Justerat för dessa kostnader är
kommunens resultat positivt och uppgår 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 nämndes ovan.
2017, mkr

2016, mkr

14,9

5,1

-1 6,9

22,8

-2,0

27,9

I ampråktagna öronmärkningar

8,5

0,0

Justerat resultat

6,5

27,9

Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, totalt
Arets resultat

Diagrammet nedan visar att årets resultat i de senaste årens resultaträkningar varit positivt för
kommunen med undantag för år 2017. Men 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 2013-2017
27,9

25 -

20 15 mkr

12.5

12,2
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5 -
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i
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ar
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Öronmärkta medel
Under året har kommunstyrelsen beslutat att ta i anspråk delar av de medel som
kommunfullmäktige tidigare öronmärkt för specifllm ändamål. Nedan specificeras de kostnader
på totalt 8.547 tkr som belastar årets resultat för 2017 och som i samband med fastställande av
årsredovisningen ska finansieras ur det egna kapitalet och de öronmärkningar som tidigare
beslutats om.
Öronmärkningar, tkr

Kostnad 2017

Beslutat
belopp

Återstår

Social investering, Social frukost i grundskolan

285

285

O

Social investering, Psykologtjänst BoU/Soc

231

1 125

894

Verbamhetsutveckling, Utbildning offentlig rätt

200

200

O

Verksamhetsutveckling, Kompetensförsörjning

2000

2000

O

Verksamhetsutveckling, Tillfillig ekonomresurs

450

450

O

Verksamhetsutveckling, Utredning sportcentra

100

100

O

Verksamhetsutveckling, Utredning kulturcentra

100

100

O

Projekt, Upprustning utemiljö Gränden, Vkfab

1016

1016

O

Projekt, Slottsskoleprojektet

2167

12300

10134

Projekt, Slottsskoleprojektet, kommunikation

2000

2000

O

Summa kostnader öronmärkningar

8547

19576

11 028

Samtliga ovan beviljade medel har tilldelats verksamheterna som intäkter. Kostnaderna har
redovisats inom den finansiella verksamheten och har således belastat kommunens resultat. I
några av fallen har samtliga medel inte hunnit utnyt~as av verksamheten fullt ut under 2017 och
de kvarstående medlen har då överförts till 2018 års resultat. Det gäller utbildning i offentlig rätt,
kompetensutveckling, utredning sport- och kulturcentra samt kommunikationsinsatser i samband
med slottsskoleprojektet.
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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. Kommunen
redovisar ett negativt resultat på 2,0 mkr, men efter justering av de kostnader på 8,5 mkr som ska
finansieras ur tidigare öronmärkta medel i det egna kapitalet uppgår det justerade
balanskravsresultatet till +6,5 mkr. Några realisationsvinster/ -förluster fanns inte 2017.
Reservering till resultatutjämningsreserven var inte aktuell. Detta medförde att det för 2017 inte
fanns något negativt resultat som ska återställas. Kommunen har uppfyllt balanskravet och
redovisat positiva resultat sedan balanskravsreglerna infördes år 2000, med undantag för åren
2004 och 2008.
Balanskravsutredning, tkr
Arets resultat

2016

2017
-1989

27867

O

O

-1989

27867

O

O

Arets balanskravsresultat efter
avsättning till RUR

-1989

27867

Atergår i anspråktagna öronmärkningar

8547

2438

Justerat resultat

6558

30305

Avgår samtliga realisationsvinster

Arets resultat efter
balanskravsutredning för avsättning
tillRUR
Medel till resultatutjämningsreserv
(RUR)
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det
vill säga de har inte finansierats med lån. Soliditeten uttrycker kommunens ftnansiella styrka på
lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas förändring.
Kommunens soliditet uppgick vid årets slut till 49 procent, en försämring jämfört med år 2016 då
den vid samma tidpunkt uppgick till 56 procent. Soliditetsmåttet påverkades år 2016 av att
kommunen intäkts förde de 27,8 mkr som kommunen erhöll i statlig engångsersättning för
flyktingsituationen under hösten 2015. Enligt nu gällande redovisningsprinciper beräknas
soliditetsmåttet exklusive den del av pensionsavsättningen som redovisas under
ansvarsförbindelser. Räknas även ansvarsförbindelsen in blir kommunens soliditet negativ, -7
procent som dock är en förbättring jämfört med föregående år då den uppgick till-9 procent. I
takt med att fler personer går i pension sjunker ansvarsförbindelsen. Soliditeten för koncernen
uppgår vid utgången av 2017 till 24 procent, vilket är en marginell försämring jämfört med 2016
(25 procent). Om det förslag till förändrad redovisningslagstiftning för kommuner som
presenterats fastställs, medför det att ansvarsförbindelsen framöver istället ska redovisas som en
skuld i balansräkningen. Detta påverkar soliditetsmåttet negativt.

Soliditet 2013-2017
60
50
40
30
% 20
10

51

51

•

•

22

.----

48

56

•

---.

49

25

24

24

•

O +-------,-------,-------,-------,-------,
-10
-20
-30
-40
·50
·60

-9

år

2 7
·7

-49

Likviditet
Kommunens likviditet är god. Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Kommunen
behöver likvida medel för att u~ämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar 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 investeringsnivåer samt de tillfälliga statliga
engångsersättningarna kopplat till flyktingsituationen under 2015 bidrog till den goda likviditeten.
Låneskuld
Vingåkers kommun har inte någon låneskuld. Däremot finns fullmäktigebeslut på investeringar
som kan komma att finansieras genom lån. I nuläget har kommunen en god likviditet. De
kommunala bolagens låneskuld tryggas genom kommunal borgen. Borgensramarna har ökat de
senaste åren i takt med ett ökat investeringsbehov i de kommunala bolagen. Se mer om borgen
längre fram. Kommunkoncernen har en kontokredit på 30 mkr. Saldot var positivt under hela
året, vilket innebär att krediten inte nyttjats.
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Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital kallas för skuldsättningsgrad, det
vill säga skuldernas 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 skuldsättningsgraden till 43 procent (36 procent år 2016). Den tillfälliga
förbättringen under 2016 hänger samman med den statliga engångsersättningen för
flyktingsituationen som nämndes 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.

Skuldsättningsgrad 2013-2017
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellen kostnader och
intäkter. Ett tydligt nyckeltal är hur stor andel av de löpande verksamhetskostnaderna 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 år 2017 uppgick till 100,5 procent, vilket hänger samman med det negativa
resultatet. Om kostnaderna på 8,5 mkr, som ska finansieras ur öronmärkta medel, räknas bort
uppgår nettokostnadsandelen till 99,0 procent. Jämfört med 2016 (95,1 procent) är det en
försämring. Det tillfälliga statliga stödet för tlyktingsituationen bidrag till den positiva siffran för
2016. I tabellen framgår nettokostnadsandelen den senaste fem åren.
2017

2016

2015

2014

2013

Verksamhetens nettokostnader, tkr

554902

513085

473485

456039

444352

Skatter och generella statsbidrag, tkr

551 991

539710

485582

468220

447376

Nettokostnadsandel, %

100,5%

95,1%

97,5%

97,4%

99,3%

Borgen
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala borgensförbindelser till 450,7 mkr (451,7 mkr år 2016).
Detta avser utnyt~ad borgen per 171231. Merparten av de beviljade borgensförbindelserna avser
de kommunala bolagen. I samband med kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med
budget för 2019 har beslut om de kommunala bolagens borgensramar fattats för år 2018. Till
Vingåkers Kommunfastigheter AB har en utökning skett med anledning av nybyggnationen av
Slottsskolan, en ny förskola samt investeringarna vid Säfstaholms slott. Även borgensramen till
Vingåker Vatten och Avfall AB har utökats något inför 2018.
Borgensförbindelser, tkr

2016

2017

Förändring

AB Vingåkershem

110006

111 514

-1 509

Vingåkers Kommunfastigheter AB

233635

237778

-4143

99 700

97 375

2325

Vingåkers Tennisklubb

1 706

742

965

Vingåkers Ryttarförening

2674

1093

1581

Båsenberga Slalomklubb

2446

2611

-165

315

330

-15

Vingåkers Folkpark

24

36

-13

Vingåkers Volleybollklubb

43

73

-30

AB Balken

33

40

-7

104

132

-28

450685

451724

-1039

Vingåker Vatten och Avfall AB

Vingåkers Orienteringsklubb

Förlustansvar egna hem
Summa

Kommunens borgensåtagande gentemot föreningar uppgick vid slutet av 2017 till 7,2 mkr.
Ökningen jämfört med föregående år (4,9 mkr) beror på att Vingåkers Ryttarförening samt
Vingåkers Tennisklubb under året beviljats utökad kommunal borgen till de olika satsningar och
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investeringar de behövt göra vid sina anläggningar.
Kommunen har också borgensåtaganden gentemot småhusägare med hus som har fmansierats
med statliga lån. Det kommunala förlustansvaret för egna hem är begränsat till 40 procent av
låne- respektive garantibeloppen. Denna borgen uppgick till 137 tkr.
Medlemsskapet 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 i dagsläget kan ingen större risk urskiljas.
Kommunens finanspolicy ställer krav på kreditprövning innan förnyad/utökad kommunal
borgen lämnas till en förening. En förenings begäran om kommunal borgen ska alltid innehålla
föreningens senaste års bokslut samt 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
kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtraflkmyndighet. 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 uppgår vid slutet av 2017 till 30,1 mkr. Andelen grundar sig på befolkningstal
och är en riktlinje om hur borgensåtagandet kan värderas.
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Kommungemensamma poster
I den finansiella verksamheten redovisas sådant som är kommungemensamma intäkter och
kostnader. Det gäller bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter,
pensionskostnader och kostnader för försäkringar.
katter och generella statsbidrag
Merparten av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kommunalskatten betalar 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. Ar 2017 fick kommunen statsbidrag enligt
folkmängden i kommunen den 1 november 2016, 9.072 personer enligt SCB. Det var 47 personer
fler än budgeten 2017 var beräknad på.
Kommunalskatt och generella statsbidrag 2017, tkc
Intäkter

Kommunalskatt, preliminära medel

Utfall

Budget

Avvikelse

380853

376230

4623

15830

15905

-75

Inkomstutjämning

124967

122352

2615

Kostnadsutjämning

10061

10307

-246

Kommunal fastighetsavgift

Strukturbidrag

O

O

O

Regleringsbidrag

O

80

-80

473

O

473

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2017

-1 851

O

-1 851

Statsbidrag, tillfilligt stöd, välfårdspcngar

18560

18023

537

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2016

Statsbidrag, ökat bostadsbyggande

780

O

780

Statsbidrag, EKB asyl 18 år

654

O

654

550327

542897

7430

Regleringsavgift

89

O

-89

LSS-utjämning*

-1 752

-1688

64

Summa kostnader

-1663

-1688

-25

551990

544585

7405

Summa intäkter
Kostnader

Totalt
*LSS-1Itjämningen, illtäktJo°r 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 är främst de preliminära medlen från
kommunalskatteintäkterna och intäkterna från inkomsutjämningen som blivit högre. Den
preliminära slutavräkningen för kommunalskatten 2017 medför i nuläget en kostnad på knappt
1,9 mkr. Kommunen har under 2017 erhållit knappt 18,6 mkr i tillfålligt statligt stöd, de så kallade
välfårdspengarna som regeringen infört med anledning av 2015 års flyktingsituation. Vidare har
kommunen fått 780 tkr i statsbidrag för ökat bostadsbyggande och knappt 700 tkr i statsbidrag
för ensamkommande asylsökande 18 åringar som går i gymnasieskola. Avseende LSSu~ämningen har kommunen de senaste två åren fått ett bidrag istället för som tidigare år då
kommunen betalat en avgift. Bidraget från LSS-utjämningen uppgick 2017 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 pensionsavtalet 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 pensionsförpliktelserna, totalt 219,8 mkr (220,7 mkr).
Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP) på 1,3 mkr inklusive särskild löneskatt
finns med två tidigare förtroendevalda. Kommunen har inga finansiella placeringar för pensioner.
Jämfört med 2016 har avsättningen till pensioner och liknande förpliktelser ökat. Ökningen beror
på att kommunen från och med 2017 har med de förtroendevaldas pensionsskuld i
beräkningarna, vilket tidigare inte varit fallet. Större delen av pensions åtagandet gäller
ansvarsförbindelsen som ärn 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 xx (23,6 + kostn 2017) mkr betalats i försäkringspremier sedan
2002. Vid årsskiftet uppgick ansvarsförbindelsen 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 ansvars förbindelsen. Det gör att den totala volymen på ansvarsåtagandet
sjunker.
Pensionsmedelsföcvaltning, inkl särskild löneskatt, tkr

2017

Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar

2016
10935

7475

208869

213 230

O

O

Totala förpliktelser

219804

220705

Aterlåning i verksamheten

219804

220705

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

2017

2016
8535

10499

156

38

1961

1 822

11 531

9700

Särskild löneskatt

6539

5131

Förändring avsättning pensioner

3597

-736

Summa pensionskostnad, tkr

32319

26454

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension

Kostnaden för utbetalda pensioner uppgick till 8,5 mkr. Se diagrammet nedan. Motsvarande
summa år 2016 var 10,5 mkr. Arets utbetalda pensioner har blivit lägre än föregående år, vilket
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beror på att kostnaden på knappt 900 tkr för utbetalning av pensionskostanderna för januari 2017
felaktigt redovisats på 2016. Därför är kostnaderna 2016 900 tkr för höga medan kostnaderna
2017 är 900 tkr för låga.

Pensionsutbetalningar 2013-2017
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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 framför allt fler äldre.
Samtidigt förväntas antalet personer 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 befolkningsprogoser framöver. SKL:s
rekommendation till kommunerna 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 att 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag öronmärks till en demografisk reserv,
som kan nyt~as för kostnader som beror på förändringar i demografin eller till försämrade
intäkter i skatteunderlagsprognoserna. Även PwC bedömer i den långsiktiga finansiella analysen
för kommunen att kommande befolknings förändringar medför ett kostnads tryck per
verksamheten som eventuellt kräver effektiviseringar på 0,91 procent.
Befolkningsökningen ställer krav på framför allt skola och barnomsorg, men även på fler
bostäder. I kommunkoncernen pågår flertalet större investeringsprojekt, bland annat
nybyggnation av Slottsskolan, Tennisparken och byggnation av ny förskola. Kommunens
likviditet är god och i nuläget planeras inte för upptagande av några nya lån. Kommunfullmäktige
har däremot beviljat Vingåkers Kommunfastigheter AB utökad kommunal borgen för
upptagande av nya lån i samband med Slottsskoleprojektet, investeringar i Säfstaholms slott och
ny förskola.
Kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 antogs av kommunfullmäktige
i november 2017. Enligt den budgeteras resultatet för 2018 till 7,9 mkr, för 2019 till 1,6 mkr och
för 2020 budgeteras i nuläget för ett negativt resultat på 3,4 mkr. Inför beslut om kommunplan
med budget för 2019-2021 behöver det negativa resultatet i flerårsplanen hanteras. Enligt SKL
kommer den starka skatteunderlagstillväxt som kommunerna kunnat vänja sig vid under
konjunkturuppgången 2010-2016 att dämpas betydligt framöver. Den senaste
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skatteunderlagsprognosen som SKL presenterar (februari) innebär en nedreviderad ökningstakt i
skatteunderlaget alla år utom 2019. För Vingåkers del innebär det en försämring med drygt
2,0 mkr för år 2018, vilket i nuläget medför att det budgeterade resultatet på 7,9 mkr inte kommer
att uppnås.
Inför beslut om kommunplan med budget för 2019 kommer kommunfulläktige i maj att ta
ställning till ett förslag till reviderad resursfördelningsmodell. Den tidigare modellen har inte tagit
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 u~ämningssystemet som grund för fördelning av pengar till verksamheter
inom skola, vård och omsorg.
Under våren 2018 är förslaget till ny sörmlandsregion ute på remiss, vilken också kommer att
kräva att kommunerna i länet och landstinget enas om nivån på skatteväxling avseende
kollektivtraftken. Inget färdigt förslag ftnns än avseende hur många öre skatteväxlingen ska avse.
2018 är ett valår och i samband med regeringens vårbudget presenteras om det blir några extra
pengar till den kommunala sektorn, vilket brukar vara fallet då det ska röstas till riksdag, landsting
och kommun inför nästa mandatperiod.

10.2 Ekonomisk utvärdering
Nenoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

Kommunstyrelsen

280

1438

Kultur- och fritidsnämnden

387

41

Samhällsbyggnadsnämnden

-746

-3103

Barn- och utbildningsnämnden

-4914

-94

Socialnämnden

-6957

-429

-11 950

-2147

-4964

24901

-16914

22754

Verksamhet

Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar för 2017 en positiv budgetavvikelse på 280 tkr. Sett till den totala
budgeten innebar 2017 inga stora avvikelser. Kort kan nämnas att överskott uppstått för
kommunstyrelsens resurs till oförutsett eftersom hela det budgeterade beloppet inte använts.
Kostverksamheten redovisar ett underskott som främst förklaras av högre kostnader än väntat på
köket på Sävstaskolan, Slottsskolan F-6 samt införandet av tillagningsköket vid Slotts skolan 7-9.
Kostnaderna för Vingåkers andel av kommunbidrag till Viadidakt blev 1,5 mkr högre än
budgeterat beroende på en felräkning från Katrilleholms kommun. Verksamheten inom
Viadidakt lämnar ett positivt resultat för 2017 och Vingåkers andel kommer att återbetalas och
uppgår till 750 tkr. Detta väger upp de högre kostnaderna för kommunbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2017 hamnar på ett plus på 387 tkr jämfört med budget.
Samtliga verksamheter redovisar en positiv netto avvikelse från budgeten, främst beror det på
lägre personalkostnader än budgeterat på alla verksamheter, vilket i sin tur beror på kortare
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vakanser vid naturlig personalomsättning. Men överskottet beror även på en rejält ökad intäkt på
badhuset då de badande ökat med närmare 5 procent. Föreningsbidragen har ingen avvikelse mot
budget medan kulturen och de delar av turismverksamheten och slottet som ligger under kultur
och fritid ligger på ett minus mot budget på grund av uteblivna intäkter från
utställningsverksamheten och butiksförsäljning. Verksamheternas förvaltnings administration och
turistbyrån samt enskilda projekt ligger under kommunstyrelsen verksamhetsområde och
redovisas där.

SaDlhällsbyggnadsnäDlnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar 2017 en negativ budgetavvikelse på 746 tkr. Jämfört med år
2016 är det en förbättring som till stor del beror på att kostnaderna för bostadsanpassningar
under 2017 blivit 1744 tkr lägre samt att fler sålda tomter medfört högre intäkter inom bygg- och
planverksamheten och att intäkterna på miljöområdet blivit högre. Det som har försämrats
gentemot nettoavvikelsen år 2016 är framförallt högre kostnader för nämnden samt avseende
områdesplanering eftersom detaljplanearbetet har startat för två områden.
Barn- och utbildningsnäDlnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 4 914 tkr och prognosen pekade i ett
tidigt skede av året på att underskottet skulle bli av den storleken. Underskottet härrör bland
annat till att antalet elever ökade till år 2017 vilket också ledde till ökade kostnader om 2 800 tkr.
Utöver detta så har landsbygds skolorna haft svårt att hålla budgeten för personalkostnader,
1 600 tkr. Vidare återbetalades 712 tkr för läxhjälp till Skolverket och gymnasieskolan inklusive
gymnasiesärskolan redovisar underskott om totalt 1 884 tkr.
Ovan underskott har till del täckts upp av grundsärskolan som redovisar en positiv avvikelse om
905 tkr med anledning av färre elever än budgeterat, lägre kostnader för skolskjutsar, 891 tkr,
samt lägre kostnader inom förvaltning fritids, 558 tkr.
Migrationsintäkter har inkommit/ förväntas inkomma med högre belopp än budgeterat och det
resulterat i att en större del PUT-bidraget avsatts på balanskonto till kommande år.

SocialnäDlnden
Socialnämnden lämnar 2017 ifrån sig det största underskottet på många år, 6 957 tkr.
Underskottet uppstod under januari-augusti, men från och med september har verksamhetens
kostnader varit i balans med budget. Underskottet är 2,2 % av omslutningen. 2016 var
underskottet 1,6 promille av omslutningen eller 429 tkr. Samtliga områden utom
Funktionshinderomsorg och Ung integration lämnar underskott. Större underskott visar
Institutionsvård för vuxna 2 596 tkr, Familjehemsvård barn och unga 1 464 tkr, Humlegårdens
demensavdelningar 1 767 tkr samt Hem*nsten 2 964 tkr. Störst överskott finns inom
Funktionshinderomsorgen för en planerad verksamhet som inte startat under året, 2 809 tkr.
Inför 2018 är flera av de största bristerna delvis åtgärdade men för placeringar av barn och unga
är trenden mycket oroande då antalet oros anmälningar ökat mycket kraftigt även under 2017.
Även om hemtjänst och försörjningsstöd fått utökad budget är det stor risk för att tillskotten inte
räcker till det ökade behovet.
Ung Integration har under 2017 fortsatt minskningen av verksamheten och har lyckats mycket väl
med sin kostnadsreducering vilket gör att den upparbetade bufferten sannolikt kan hantera större
delen av avvecklingskostnaderna de närmaste åren.
Sedan 2014 har nämndens kostnader för LSS ökat med 10 miljoner mer än löneutvecklingen.
U tvecklingen är likartad i hela riket.
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Det 7:e året med intäktsfInansierad hemtjänst är avvikelserna ovanligt stora. Alla tre
utförargrupperna gör betydande överskott men nämnden som helhet gör ett kraftigt underskott
på hemtjänst beroende på att antalet utförda timmar varit betydligt högre än det budgeterade.
Av de 14 530 tkr som kommit som ersättning från Migrationsverket för flyktingmottagande har
3336 tkr gått till Viadidakt för Svenska för invandrare, samhällsorientering och
flyktingmottagande. 5466 tkr har använts till försörjningsstöd, 3 261 tkr har lämnats till barnoch utbildningsnämnden för kommunmottagna och 515 tkr har avsett ensamkommande barn.

10.3 Investeringar
Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 16,4 mkr (8,2 mkr samma period föregående år).
Budgeterade investeringar var 8,7 mkr exklusive synnerliga skäl. De av kommunfullmäktige
beslutade investeringarna med synnerliga skäl, det vill säga investeringar som vid behov kan
fInansieras genom upptagande av lån, uppgår till totalt 67,3 mkr.
KF-beslutat
totalbelopp

Utfall 2016

Utfall 2017

Återstår

KF§

Projekt

§ 24, 18/4-16

Tennisparken

8000

629

5097

2274

§ 24, 18/4-16

Extra satsning asfaltering

4000

932

661

2407

§ 24, 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i
tätorten

8300

73

8227

§ 24, 18/4-16

Åtgärda infratmktur rasrisk
Vingåkersån

8000

§24,18/4-16

Omläggning VA Hansjägatan

1500

1 720

-220

§ 24, 18/4-16

Investering nya elev datorer

2595

895

1 700

§ 24, 18/4-16

Sluttäckning av deponin

6500

6500

§ 24, 18/4-16

Bygga ny Åve

10000

10000

§ 24, 18/4-16

Arenhdehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

170

§ 24, 18/4-16

Utveckling av Brene
industriområde

1000

1000

§ 24, 18/4-16

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

§ 18,13/3-17

Nytt ekonoInisystem

§ 69,26/6-17

Slottsskoleprojektet

§ 70, 26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholrns slott

Summa

342

7658

700

548

152

2500

628

1872

12800

12800

1200

1200

67265

1903

9622

55740

Av de investeringar som genomförts under 2017 rörde 9,6 mkr investeringar med synnerliga skäl,
se tabellen ovan. Det avsåg exempelvis Tennisparken, extra satsning på asfaltering, åtgärda rasrisk
Vingåkersån, nya elevdatorer och omläggning VA Hansjögatan. Se även SpecifIkation till
investeringsredovisningen i avsnittet Räkenskap och tabeller längre fram.

Kommunstyrelsen har totalt nettoinvesterat för 5,6 mkr exklusive synnerliga skäl och 15,2 mkr
inklusive. De utmärkande investeringarna är byte av lagringslösning för kommunens IT 472 tkr,
lekredskapssatsning Lek o lär 443 tkr, Skatehallen 548 tkr, elevdatorer 895 tkr, förnyelse av
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kostverksamhetens kök och matsalar 680 tkr, tenrusparken S 097 tkr samt omläggning av VA
Hansjögatan 1 720 tkr.
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem slutfördes i början av 2017. Projektets införande,
implementering och utbildningsinsatser har pågått sen i våras och har intensifierats under
hösten/vintern. Driftstart var 1 januari 2018. Investeringskostnaden uppgår totalt till 2,5 mkr,
varav utfallet vid årsskiftet uppgick till 628 tkr. En försening i införandet medför att resterande
utgifter belastar 2018.
De under kommunstyrelsen avsatta medlen för digitalisering har gått till framtagande av
webbplattformen och dess utformning.
Inom området för samhällsbyggnad redovisas följande:
•

Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns, kommer
genomföras under året.
• Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2017, kommer förhoppningsvis att
genomföra åtgärder i Marmorbyn tillsammans med trafikverket under 2018
• Trafikåtgärder Rätt fart i staden - varit ute på remiss till trafikverket, Beslut tas i oktober
därefter kommer åtgärderna att påbörjas
• Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Har använts för inköp av ny portabel
scenvagn (se kultur- och fritid nedan) under 2017 och för sommarblommor
• Lekutrustning, träd i parker - Genomförs enligt planering 2017, har byggt en ny lekpark
vid kalkbrottsvillorna.
• Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2017
Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:
•
•

Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2017
Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016, ansökan om
vattenverksamhet ska lämnas in under 2017 därefter kommer åtgärderna att genomföras
under 2018 och 2019
• Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
• Omläggning VA Hansjögatan - Genomfört
• Bygga ny ÅVC - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på byggstart höst
2018
• Tenrusparken -Upphandling pågår, beräknad byggstart höst 2017
• Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera hela
området under 2018.
• Ärendehantering Samhälls byggnads nämnden - Diskuterar möjligheten att ha samma
ärendehanteringssystem för alla verksamheter. Ska utredas hösten 2017, beslut våren 2018
Arbetet fortsätter med att genomföra beslutade investeringar. Några av investeringarna kommer
inte att kunna genomföras förrän 2018, på grund av upphandlingar, utredningar och
projekteringar.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver planerade investeringar i inköp av konst och
skanningprogram 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/ tillgänglighetsanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden har inte nyttjat budgeten på 320 tkr. Man utreder just nu om hela
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kommunen ska arbeta i samma ärendehanteringssystem. Arbetet kommer även att pågå under
2018.

Bam- och utbildningsnämndens budget på 600 tkr har nyt*ts med 557 tkr. Det är ett
skolskjutsprogram Sokigo 26 tkr, inventarier till Ålands förskola 54 tkr, samt möbler till klassrum
i Sävstaskolan och Slottskolan F-6 med 385 tkr. Alla åk F-6 skolor har fått investeringsmedel till
att byta ut sina klassrumsmöbler. Medlen fördelades utifrån barnantal på skolorna. Dessutom har
92 tkr investerats i körpodier till Slottskolans aula.
Socialnämnden har genomfört planerade investeringar med 432 tkr av budgeten på 510 tkr; TVapparater på korttidsavdelningen, säkerhetsboxar i funktionshinderomsorgen, köks- och
kontorsmöbler, mobiltelefoner till individ- och familjeomsorgen.
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11 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö - personalekonomisk redovisning
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och behöver kontinuerligt anpassa
organisationen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög kvalitet 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
arbetsmiljöfrämjande insatser. Redovisningen ska även bidra till att de personalekonomiska
frågorna analyseras per verksamhetsområde och vägs in i den samlade verksamhetsplaneringen
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
sysselsättningsgraden 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 oförändrat sedan 2016.
2017

2016

2015

2014

Barn- och
utbildrilngsförvaltrilngen

242

242

222

229

Kommunledningsförvaltningen

107

103

96

98

Socialförvaltningen

342

348

316

308

Totalsumma

693

693

634

635

Antal tillsvidareanställda
Förvaltning

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda var 93,37 procent av heltid.
Skillnaden mellan förvaltningarna var relativt små. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ökade med drygt en procentenhet.
2017

2016

2015

2014

Barn- och
utbildrilngsförvaltningen

95,20

93,53

93,53

93,13

Kommunledrilngsförvaltningen

93,98

93,07

93,02

93,20

Socialförvaltningen

91,81

91,30

89,24

90,02

Genomsnitt i kommunen

93,37

92,34

91,47

91,35

Procent av heltid

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)

Ar 2017 utfördes 158459 (1 75 348) timmar av så kallade intermittent anställda (timanställda). Det
motsvarar cirka 93 (103) årsarbetare. Antalet arbetade intermittenta timmar minskade
motsvarande 10 årsarbetare.
Intermittent
anställda

2017

2016

2015

2014

Timmar

158459

175349

179087

162588

Arsarbetare

93

103

105

95
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Kompetensförsörjning
Eftersom det är svårt att rekrytera vissa kompetenser i kommunen utökades personalenheten
med en projektanställning. Syftet är dels att förbättra den kommunövergripande
rekryteringsprocessen, eftersom kvaliteten på genomförda rekryteringar varierar, men även för att
frigöra tid för rekryterande chefer. Ett annat syfte är att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.
Medelålder
Medelålder per förvaltning

2017

2016

2015

2014

Barn- och
utbildrungsförvaltningen

48

49

50

51

Kommunledningsförvaltningen

46

46

48

49

Socialförvaltningen

46

46

48

48

Genomsnitt i kommunen

47,3

47,3

48,8

49,8

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

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Män

29795

29233

28413

28294

27717

26824

25982

Kvinnor

27780

26912

26204

25644

25140

24274

23379

Genomsnitt

28167

27334

26533

26001

25489

24600

23709

Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro
I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den fonn som Sveriges Kommuner och
Landsting fastställt som mall. Den infattar 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 långtidsfrånvaro. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvarons negativa
trend nu vänt och sjukfrånvaron sjunker.
Sjukdomsfrånvaro i
procent

2017

2016

2015

2014

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
Sjukfrånvaro i procent avarbetad 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
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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.
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12 Intern kontroll
Kommunstyrelsen
Nedan följer en sammanställning per enhet respektive område över de internkontroller som har
genomförts.
Ekonorruenheten ansvarar för att genom stickprov kontrollera att bilagor och följesedlar finns till
leverantörsfakturor, där det krävs för fullständig verifIkation. Någon specifIk kontroll ägde inte
rum. Kontrollmomentet ses mer som att det ingår i de dagliga arbetsuppgifterna med
leverantörsreskontran. I samband med att kommunen går över till ett nytt ekonorrusystem och
delvis förändrade arbetssätt krävs fler internkontrollmoment för funktioner och rutiner.
Personalenheten genomförde internkontrollen enligt plan. Inga avvikelser rapporterades.
Inom 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
reviderades i och med den nya webbadrninistrationen.
Internkontrollerna inom område upplevelser genomfördes planenligt. Ingen avvikelse
regis trerades.
Område Samhällsbyggnad genomför internkontroller när det gäller samverkan med de fackliga
organisationerna och kontrollerar att finns riskanalyser och handlingsplaner för varje nämnd när
det gäller anställningar och lönehantering. Vidare ingår att undersöka efterlevnaden av
livsmedelslagen med två kontrollmoment. För att undvika olyckor och garantera framkomlighet
på kommunens vägar prioriteras röjning och sandning. Status dokumenteras dagligen under
vintern. Uppföljning av antalet larm på kommunens fastigheter ingår också i områdets
internkontroll. Internkontrollerna följdes upp med ansvarig arbetsledare, livsmedels ansvarig och
enhetschef. Rutiner diskuterades och följdes upp.

Kultur- och fritidsnämnden
Beslutade internkontroller genomfördes utan anmärkning. Ingen avvikelse registrerades.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan flir S amhällslryggnadsnämnden år 201 7 och planperioden
2017-2018:
•

Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut.

Nämnden hade 4 överklaganden på bygglov som handlades enligt fastställd rutin. I 2 av fallen
fIck nämnden rätt, i 1 fall den klagande och 1 ärende är inte avgjort.
Ar 2017 överklagades 18 av Samhällsbyggnadsnämndens 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.
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•

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 sommaren 2018.
•

Uppföljning av bygglov och slutbesked.

Nämnden beviljade bygglov för 17 nybyggen: 1S enbostadshus och 2 industrilokaler. Dessutom
gavs 60 bygglov till övrigt, som skyltar, transformatorstationer, ändringar med mera.
Antalet slutbesked var 128.

Bam- 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 förvaltningskansli.
"Back up" finns för system (telefon, lämna/hämta) om det skulle bli nätverkshaveri.
Ansvarig: systemförvaltare.
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
interkontrollplan.) Ansvarig: 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. Allvarligare brister eller tillbud ska omedelbart rapporteras till
nämnden.

Socialnämnden
Nämnden genomförde i huvudsak den årliga, inbyggda internkontrollen som framför allt
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.

11/
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13 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 dessa bolag. 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 mellanhavanden. Resultatet innehåller kommunens kostnader på 8,5 mkr som i samband
med fastställande av årsredovisningen för 2017 ska finansieras ur tidigare öronmärkta 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). Koncernens 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 soliditet på 24 procent. Soliditeten har försämrats marginellt jämfört med 2016
då den uppgick till 25 procent medan skuldsättningsgraden är oförändrad.
Under året har inga ägartillskott, koncernbidrag eller utdelningar skett.
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 dess bolag. Interna mellanhavanden har eliminerats
så långt det är möjligt och kommunens redovisningsprinciper har varit vägledande. Bolagens
verksamhet och ändamål regleras av bolagsordningar och ägardirektiv för respektive bolag.
Bidrag, tillskott och
utdelningar, tkr
Koncernbidrag

Ägartillskott
Bolag

Mottagna

Givna

Utdelningar
Mottagna

Givna

Givna

Mottagna

Vingåkers kommun

O

O

O

O

O

O

AB Vingåkershem

O

O

O

O

O

O

Vingåkers
Kommunfastigheter AB

O

O

O

O

O

O

Vingåker Vatten och
Avfall AB

O

O

O

O

O

O
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Tabellen nedan sammanfattar 2017 års transaktioner som bolagen och kommunen har
sinsemellan. Totalt har försäljning/köp skett till ett värde av 73,3 mkr (76,7 mkr) där merparten
avser lokalhyror. Aktuell borgenssumma uppgår till 443,3 mkr (446,7 mkr), varav drygt hälften
avser borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Se mer i tidigare avsnitt om Borgen.
Kostnader, intäkter, fordringar
och skulder, tkr
Försäljning
Bolag

Köpare

Lån

Räntor
Säljare

Intäkter

Kostnader

Borgen

Givare

Givare

Mottagare

Mottagare

443341

62412

1 780

O

O

O

O

AB Vingåkershem

2878

12877

O

O

O

O

O

110006

Vingåkers
Kommunfastigheter
AB

7590

54509

O

O

O

O

O

233635

402

4116

O

O

O

O

O

99700

73282

73282

O

O

O

O

443341

443341
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Vingåker Vatten
och Avfall AB

O

13.1 AB Vingåkershem
•

AB Vingåkershem har under året haft tio stycken anställda, varav sju är administrativ
personal. Av dessa har en anställd slutat och en gått i pension. Vid årets slut var det fem
administrativa tjänster. Administrationen är gemensam med systerbolaget Vingåkers
kommunfastigheter AB. Tre är kollektivanställda och har arbetsuppgifter inom den inre
fastighetsskötseln.

Viktiga händelser:
•
•
•

Under året har ett flertal ramavtal slutits.
En ny VD har anställts.
Färdigställande av totalt sexton lägenheter.

Investeringar:
•

•

Planerad investering såsom stam- och rotrenoveringen på Herrgårdsvägen och
balkongrenoveringen vid kvarteret Gränden har skjutits upp till 2018 då akuta
underhålls åtgärder har utförts istället.
Nybyggnationen av trevåningshuset med tillhörande suterrängvåning fårdigställdes under
året. Ombyggnation av Frisören 11 fårdigställdes till två lägenheter.

Underhåll:
•
•

Underhållskostnaden för 2017 uppgår till 10 896 tkr eller 366 kr per kvm inklusive
oplanerat underhåll med 6 863 tkr.
Större åtgärder är bland annat renovering av yttertak på Vannalavägen, Fabriksgatan,
Storgatan och Skolgatan. Byte av entredörrar har skett i Loke 1. Köksfläktar och
ventilationsarbeten har utförts i Baggetorp 1:60 och Gropptorp 1:75
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•

Hyresgäster som avstått från planerat underhåll har fått en rabatt på 144 tkr.

rramtiden
•
•
•

Vakansgraden har som tidigare år varit låg och efterfrågan på centrala lägenheter är
konstant.
Ombyggnation av Fenix påbörjas under året till lägenheter alternativt övrigt boende.
Bolaget planerar att under 2019 övergå till K3-redovisning på grund av krav som ställs på
bolagets ägare Vingåkers kommun.

Resultatutveckling:
•

Årsredovisningen visar på ett positivt resultat på 321 tkr.

13.2 Vingåkers Kommunfastigheter AB
•

Vingåkers Kommunfastigheter AB äger fastigheter inom Vingåkers kommun. Bolaget har
till viss del egen personal. En administrativ tjänst finns och på kollektivsidan flnns sjutton
lokalvårdare samt tre timvikarier. Den administrativa delen av förvaltningen köps av
systerbolaget AB Vingåkershem liksom fastighetsskötseln. Övrig skötsel av fastigheterna
upphandlas via ramavtal eller skötselentreprenader.

V iktiga händelser:
•
•
•
•

Under året har ett flertal ramavtalslutits.
Ny förvaltare samt ny VD har anställts.
Påbörjandet av nybyggnationen av Slotts skolan 7-9.
Påbörjande av renovering av Slottet.

Investeringar:
•

Under året har det investerats i bland annat utemiljön på Gränden, ombyggnation av
köket på Slottet och projektering aven ny förskola.

UnderhålL'
•
•

Underhållskostnaden för 2017 uppgår till 11 284 tkr eller 177 kr per kvm.
Underhållsåtgärder som utförts under året är, utmiljön på Gränden, Slotts skolans
förberedande arbeten samt evakuering och renovering av Slottets storkök.

Framtiden:
•
•
•

Nybyggnation av Slottsskolans 7-9 kommer att pågå till 2020.
Ny förskola på Loke 4 kommer att påbörjas, Slottet kommer att renoveras och badhuset
kommer att åtgärdas.
Bolaget planerar att under 2019 övergå till K3-redovisning på grund av krav som ställs på
bolagets ägare Vingåkers kommun.

Resultatutveckling:
•

Arsredovisningen visar på ett negativt resultat på -2 292 tkr.
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13.3 Vingåker Vatten och Avfall AB
•

Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten
och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB. Sörmland Vatten hade under 2017
som medeltal 72 anställda, av dessa var 37 procent kvinnor och 63 procent män.

Vatten och avlopp
•
•

•

En juridisk tvist mellan Vingåker Vatten och Vingåkers kommun har pågått gällande
befintlig reningsanläggning i Lyttersta.
Projekt har startats för utplacering av flödesmätare på fem strategiska platser i
ledningsnätet. Detta för att bevaka vattenflödet på huvudledningar och att felsökning vid
förändrat vattentryck blir kortare.
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp för
Ålsätters fritidsområde.

Renhållning
•
•
•

•

Sörmland Vatten har under året genomfört ID-märkning av alla kärl och containrar i
Flens och Vingåkers kommuner av vår entreprenör Ragn-Sells.
Vingåkers kommun har klättrat från 200:e plats till 22:a plats av Sveriges bästa
avfalls kommuner. Det visar Avfall Sveriges statistik.
En ny renhållningsordning har antagits i Vingåkers kommun som trädde i kraft under
våren 2017. Avfallsplan 2018-2022 börjar gälla i januari 2018 samtidigt med
renhållningsordningen.
Inventering och anslutning av 77 stycken slamanläggningar har skett enligt nuvarande
affarsplans mål.

Framtid
•
•

Projekdeda nybyggnation av återvinnings centralen i Vingåker. Upphandling sker under
våren 2018. Byggstart är planerad till juli 2018 och invigning sker under hösten 2019.
Implementera nytt vågdatasystem på Flens och Vingåkers återvinningscentraler samt
integrera detta mot verksamhetssystemet.

Ekonomisk utvärdering
•

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1 mkr uppdelat på affärsområde
VA, O kr och renhållning 1 mkr.

Investeringar
•
•
• -'

Arets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 9,8 mkr varav 8,2 mkr är
att hänföra till VA-verksamheten.
Ledningsarbetena vid Slottsskolan i Vingåker och installationen av ett nytt styrsystem
inom VA står för 4,8 mkr .
Som följd av investeringarna ökade upplåningen med 2,3 mkr under året.
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13.4 Verksamheter i annan juridisk person
Här lämnas en beskrivning över den kommunala verksamhet som bedrivs i annan juridisk person
än kommunen och som inte ingår i kommunkoncernen.

13.4.1 Västra Sörmlands Räddningstjänst
•

•

•
•
•

•

Beredskapen upprätthålls i Vingåker av räddningspersonal i beredskap vars
sammansättning är en arbetsledare och två brandmän. Arbetsledaren åker direkt till
aktuelliarmadress. Vid större insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm.
Utbildning av elever har skett i båda medlemskommunerna. Bland annat har alla
sexåringar fått besök av räddningspersonal med medhavd brandbil. Elever i årskurs fem
har utbildats i förebyggande åtgärder mot brand, utrymning samt hur man handlar om
olyckan är framme.
Under en period har verksamheten gjort stora investeringar i fordon. VSR fordonspark
står sig bra i konkurrens mot andra räddnings~änster.
Under hösten har den nya funktionen administration arbetat med att förbereda
implementeringen av nytt ekonomisystem samt en ny kodplan.
Ett konsultbolag har under 2017 fått i uppdrag från våra medlemskommuner att utföra en
förstudie avseende fördjupad samverkan mellan VSR och Flen. Konsultbolaget
förespråkar att Flen ansöker om inträde i förbundet. Fortsatt utredning fortgår.
Arets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.
Det positiva resultatet beror främst på att pensionskostnader blev lägre än budgeterat
efter prognosen från KPA, samt att kostnader i samband med flytt av brandstation ej
varit aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i slutet av 2018. VSR uppfyller
balanskravet i och med det positiva resultatet. Det flnns inget underskott från tidigare år
att återställa.

13.4.2 Viadidakt
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 under våren
2017 infördes ett så kallat studiestartsstöd för att få arbetslösa med ett stort behov av
utbildning att börja studera. Uppgiften blir att bedöma vilka som tillhör målgruppen för
stödet i båda kommunerna.
Utveckling sker av samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen utifrån de
lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av Delegationen för unga till arbete.
Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten.
Det genomsnittliga antalet månadsanställda inom förvaltningen har ökat från 99 personer
år 2016 till 109 personer år 2017. Ökningen har skett inom Vuxnas lärande för att hantera
de ökade verksamhetsvolymerna.
Viadidaktsnämndens resultat för året är 2 837 tkr. Överskottet består av att vissa intäkter
varit högre än budgeterat. Avvikelsen har inte förorsakats av att utbildningar eller
arbetsmarknadsåtgärder ställts in. Vingåkers kommuns andel av det positiva resultatet
uppgår till cirka 750 tkr och återbetalas under 2018.
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•

Båda kommunerna har tagit ställning till att fortsätta samverka i en gemensam nämnd.
Under 2018 kommer kommunstyrelserna i respektive kommun att se över reglemente
och avtaL

13.4.3 Vårdförbundet Sörmland
EJ KLART!
Inväntar Arsredovisning från Vårdförbundet Sörmland som kommunen erhåller efter revision, 13
mars.

13.4.4 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunalförbundet Sörmlands KollektivtraEikmyndighet skriver följande i sin årsredovisning:
•
•

•
•

Biljettintäkterna i Vingåkers kommun är 178 tkr högre än budgeterat.
Resandeutvecklingen har varit god under året på kommunens största linjer.
Traflkkostnaderna för den allmänna kollektivtraflken visar på ett negativt resultat med
222 tkr. Kostnaderna är lägre på grund aven gynnsam indexutveckling men motverkas av
ett högre antal tomkörningar än budgeterat.
N ettokostnaden för den särskilda kollektivtraflken visar en positiv avvikelse med 191 tkr
jämfört med budget. Resandeutvecklingen för serviceresor är lägre än budgeterat.
Administrativ kostnad för särskilda kollektivtraflken är för Vingåkers kommun 28 tkr
lägre jämfört mot budget.

13.4.5 Övriga
Kommunen har också aktier och andelar i Förenade Småkommuners Försäkring AB,
Kommentusgruppen AB, Kommuninvest Ekonomisk förening, Inera AB och Finsam Sörmland
(f d Samordnings förbundet RAR).
Från och med hösten 2015 ingår Vingåkers kommun i TAN, Taxe- och avgiftsnämnden i
Hallsberg. I TAN ingår sju kommuner. De hanterar kommunens intäkter från äldromsorgen och
funktionshinderomsorgen avseende hyror och avgifter. TAN har ett nollresultat. Samtliga intäkter
utbetalas månadsvis till respektive kommun.
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14 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 högstadieskola, 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 satsningen 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 självklart bra,
men innebär ofta att arbetsuppgifter tar mer tid, att it-stöd behöver förnyas med mera.
Vi behöver naturligtvis fortsätta arbeta med kompetensförsörjning. 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.

RalfHedin
Kommunchef
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15 Räkenskap och tabeller
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RESULTATRÄKNING
Not

Verksamhetens intäkter
varav jämfo"relsestö"rande intäkt återbetalda premier
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
varavjämfiirelsestiirande kostnad fl"r nedskrivning

Kommunen Kommunen
2016
2017
tkr
tkr

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

160735

138503

216285

185310

O

O

O

O

-707438
-8200

-643880
-7708

-741019
-25741

-673266
-24868

O

O

O

O

-554902

-513 085

-550475

-512 824

379475
172 515
1118
-195

360917
178793
1291
-49

379475
172 515
1124
-6455

360917
178793
1300
-8351

-1989

27867

-3815

19835

O
O

O
O

74
-960

1073
-150

-1989

27867

-4701

20758

-1989
O
-1989

27867
O
27867

-4701
O
-4701

20758
O
20758

O

O

O

O

-1989

27867

-4701

20758

O
516
O
2850
5182

2438
O
O
O
O
30305

O
516
O
2850
5182

2438
O
O
O
O
23196

1
2
3

4
5
6
7

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Arets resultat

*

Koncernen Koncernen
2017
2016
tkr
tkr

8

* Analys av Arets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Arets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av resultatutjämningsreserv RUR
Arets balanskravsresultat
Återgår öronmärkning: Tidsenligt lärande/IT i skola
Återgår öronmärkning: Sociala investeringar
Avgår öronmärkning: Demografisk reserv
Återgår öronmärkning: Utveckl kommunal verksaml
Återgår öronmärkning: Projekt
Justerat resultat

60

6559

3847
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BALANSRÄKNING
Kommunen Kommunen

Koncernen Koncernen

Not

2017
tkr

2016
tkr

2017
tkr

2016
tkr

9
10

89891
20082

82271
19322

547522
121060

526755
117 210

11
12
13

78260
2573
8216
199022

76199
3073
8627
189491

13 237
4014
8216
694048

13 156
3073
8627
668821

14
14
15
16

426
626
28283
143436
172 770

281
626
54599
79266
134771

426
626
34117
158304
193472

281
626
63236
119895
184038

371792

324262

887521

852859

181 139
-1989
181139

183127
27867
183127

209878
4 701
209878

216147
20758
216147

Tillgångar
Anläggningstillgångar
MaterieUa anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner & inventarier
FinansieUa anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
Eget kapital
därav årets resultat
Summa eget kapital

17

Avsättni ngar
Pensioner (inkl särsk löneskatt)
Andra avsättningar
Summa avsättningar

18
18

10935
21690
32625

7475
16891
24366

10 935
27357
38292

7475
19363
26838

Sk ulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

19
20

O
158029
158029

O
116768
116768

447713
191 639
639352

450140
159733
609873

371792

324262

887521

852859

168090
40779
450685
326276

171600
41630
451 724
372 169

168090
40779
7344
O

171600
41630
5057
O

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Panter & ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal

21
21
22
23

6/
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KASSAFLÖDESANALYS

Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
.Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetsEåverkande Eoster
Medel från verksamheten före för/indring av rörelsekapital

2017

2016

tkr

tkr

-1989
8200
8259
O
1037
15507

27867
7708
-6587
O
1000
29988

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd / lager
Ökning {+L /minskning {-L kortfristiga skulder
KassaOöde från den löpande verksamheten

26316
-145
41261
82939

-8408
-6
-19813
1761

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur (investering)
Rättelse järnvägsinvestering
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Amortering revers
KassaDöde från invesleringsverksamheten

-16618
O
411
O
-3043
O
981
-18269

-8194
O
411
O
O
O
1431
-6352

O
O
O
-500
-500

O
O
O
500
-500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
KassaOöde från finansieringsverksamheten

SUMMA KASSAFLÖDE
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

52

24
25
26

64170

-5091

79266
143436
64170

84357
79266
-5091
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NOT HÄNVISNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Försäljning av verksamheter och tjänster
Hyror och arrenden
Försäkringskassan LSS/LASS
Riktade statsbidrag
Övriga bidrag
Avgifter barn- och skolbarnomsorg
Avgifter social omsorg
Ersättning från kommunala bolag och kommunalförbund
Avverkning skog
Försäljning tillagad kost
Övrig försäljning
Bygglovsavgifter
A terbetalning premier FORA
Aterföring av uppbokad del ur ansvarsförbindelsen, pensioner
Övrigt
Realisationsvinster

2017

2016

!kr

!kr

9309
16526
15889
79634
11116
5352
3678
518
453
2160
1649
1509

9048
16127
16868
69351
6943
5094
3964
461
974
1643
2097
919

O

O

O

O

12944

5012

O

O

160735

138503

Personalkostnader totalt
Arbetsgivaravgifter
Övriga kostnader för personal
Entreprenader och köp av verksamhet
Försörjningsstöd
Övriga bidrag och transfereringar
Konsulttjänster
Inhyrd personal från bemanningsföretag
Hyror
Energi
Anläggnings- och underhållsmaterial
Reparationer och underhåll
VA, renhållning och deponi
Transporter, resor och logi
Förbruknings-, kontors- och datamaterial
Undervisningsmaterial
Korllidsinventarier
Leasing
Data-, tele- och posttjänster
Annonser, reklam och information
Ersättning till försäkringskassan
Försäkringsavgifter och riskkostnader
Pensionsskuldsökning inkl särskild löneskatt
Pensionsko stnader
Avsättning till deponin
Realisationsförluster fastighetsförsäljningar
Semester- och övertidsskuldsförändring
Övrigt

268880
82626
3058
140106
14713
16381
5156
2860
60119
4020
268
926
54
3045
16977
1114
2021
4568
10155
962
7720
2283
21823
8535

248856
76058
2755
128579
11978
16684
5240
1493
62651
3039
415
1061
67
2614
16472
1180
2932
5044
10987
1063
7732
2289
14133
10499

O

O

Summa verksamhetens kostnader

Summa verksamhetens intäkter

Not 2 - Verksamhetens kostnader

53

O

O

2216
26851

945
9116

707438

643880

219

N

3 - Avskrivningar

Beloppen utgöres av planenliga avskrivningar och
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Nedskrivningar
Swnma avskrivningar

8200
O
8200

7708
O
7708

Preliminära skatteinbetalningar, kommunalskatt under året
Preliminär slutavräkning, årets
Differens preliminär slutavräkning och definitiv slutavräkning

380853
-1851
473

362381
-1837
373

Swnma skatteintäkter

379475

360917

Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Inkom stutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Utjämningsavgift
Regleringsbidrag
Regleringsavgift
Statsbidrag, tillfälligt stöd flyktingsituation
Statsbidrag, ökat bostadsbyggande
Statsbidrag, EKB asyl 18 år

O
15830
124967
10 061
1752
O
-89
18560
780
654

O
16160
117 174
14456
-1 321
O
-305
28756
3872
O

Swnma generella statsbidrag

172 515

178793

O
O
O
418
699

4
15
O
369
903

Swnma finansiella intäkter

1118

1291

Not 7 - Finansiella kostnader

2017
da:

2016
da:

Räntor på anläggningslån
Finansiella kostnader, pensionsskuld
Övrigt

O
194
1

O
47
2

Swnma finansiella kostnader

195

49

Not 4 - Skatteintäkter

öt

5 - Generella st

Not 6 - Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Räntor på udämnade lån
Ränto!: på kundfordringar
Borgensavgift
Övrigt
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NOT HÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

"

Not 9 - Fastigheter

2017 "
tkr

2016
tkr

Fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
.Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

37
O
-37
O
O

37
O
O
O
37

Markreserv
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
.Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

8070
O
O
O
8070

8070
O
O
O
8070

Verksamhetsfåstigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
.Avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

3909
575
-350
O
O
4135

4035
172
-298
O
O
3909

58755
-2810
O
O
67487

57172
4393
-2810
O
O
58755

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

8140
O
-589
O
7551

8729
O
-589
O
8140

Övriga låstigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
.A vskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningsinkomster
Summa

3360
O
-711
O
O
2649

4070
O
-710
O
O
3360

Summa fastigheter

89891

82271

Pubb'ka Fastigheter
Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
.A vskrivningar
Justeringar
Försäljningsinkomster
Summa

11541

55
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2017 "
Not 10 - Inventarier

tkc

Bokfört värde i januari
Årets anskaffningar
Avskrivningar
Försäljningsinkomster
Justering/ nedskrivning
Swnma inventarier

19322
4502
-3741
O
O
20082

N

Qt

"

U - VärdeRap[!er och andelar

AB Vingåkershem, 10 000 st
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st *
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2000 st
Södermanlands läns Trafik A B, 15 800 st
Södermanlands Kollektivtralikmyndighet**
Kommentus AB, 18 st
Sörmlandsturism AB, 3 sr
SKL Företag AB
Kommuillnvest i Sverige AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB
Swnma värdepapper och andelar

2016
tkc
18994
3629
-3301
O
O
19322

2017 "

2016
tkc
1000
60342
2000
O
483
2
3

tkc
1000
60342
2000
O

483
2
3
43
8027
4000
2361

O

8027
1000
3342

78260

76199

Långfristig udåning
Vingåkers Folkets Park
Vingåkers Idrottsförening
Kommuillnvest ekonomisk förening
Övriga
Kortfristig del av långfristig fordran
Swnma långfristig udåning

190
133
1600
650
O
2573

440
383
1600
656
-6
3073

Summa långfristiga fordringar

2573

3073

8216
8216

8627
8627

* Kvittningsemission genomjO"rd i samband medfastighetsriffänm.
** V ingåkers kommuns andel av Kollektivtrafikmyndighete1ls eget kapital
uppgår till 616 tkr enligtjO"rdelnillg om bejolkllillgsmängd.

Not 12 - Långfristiga fordcingar

Not 13 - Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan
Summa bidrag till statlig infrastruktur

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-23 att medfinansiera Citybanan (kf§ 118/2009). Utbetalning
av bidraget har enligt plan påbörjats under 2013. För bidrag som beslutats under 2009 far
upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs. Upplösning av bidraget ska ske med
årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösning påbörjades under 2013 med 1/ 25-del 411 tkr.

=

56
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2017
tkr

2016
tkr

Kostorganisation, lager
Bostadsanpassning, lager

190
236

191
90

Summa förråd

426

281

Exploateringsverksamhet

626

626

Summa exploateringsverksamhet

626

626

2017
tkr

2016
tkr

7207
2726
3438
5871
8071
O
O
970

14259
20316
3167
4868
7762
O
6
4220

28283

54599

Kassa
Plusgiro
Bank

3
10789
132644

5
3131
76130

Summa kassa och bank

143436

79266

Not 14 - Förråd och exploateringsverksamhet

Not 15 - Kortfristiga fordringar

Interimsfordringar
Periodisering leverantörsfaktura
Kundfordringar
Moms mm
Kommunalskatt
Statsbidragsfordringar
Kortfristig del av långfristig fordran
Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

Not16 - Kassa och bank

51
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2017

2016

Not 17 - Eget kapital

183127
O

155261

Arets vinst / förlust

-1989

27867

Swnma eget kapital

181139

183127

92
O
92

92
O
92

4000

4000

-285

Eget kapital, ingående värde januari
Justering Insatskapital Kotnnlwnnvest

Varav (j~onmiirkrl1&,oar:
Utveckh"ngsFond:
U nder året iansgråktaget:
Aterstår utvecklingsfond:

O

Sociala investeIi~oar:
Under ret ianspr ktaget:
Socialjmkost i grundskolan
PSy"koJoflfällsl BoU
Aterstår sociala investeringar:

-231

O
O

3484

4000

Demografisk reserv:
Under åretiansgråktaget:
Aterstår demografisk reserv:

2361
O
2361

2361

Verksamhetsutveckling:
Under året ianspclktaget:
Utbild1ling offentlig rätt
Kompetenifol"SO",jning
TiJ(follig ekonomresurs
Utrod/lilJg sportcentra
Utrodning kulturcentra
Aterstår verksamhetsutveckling:

4900

4900

-200
-2000
450
-100
-100
2050

O

4900

18000

O

O
-1016

18000
O
O
O
O
O
18000

Projekt (2016):
Under året iansJi!r, ktaget:
Öronmärkninl; bes/ut i KF
Uppl7lItnbJg lekpark, VKF AB
S /ottssko/eprojektet, merkostnad pavtfjonJ!!r
S /ottssko/eprojektet, kommunikation
S /ottssko/eprojektet, TT
S lottsskolef:.rofektet, flyttkostnader BoU
Aterstår projekt (2016):

-1 718

-2000
-05
-383

12818

O

2361

O
O
O
O

Iti skolan:
Und r året iansgråktaget:
Itiskolan:

O

1700
-1 l aO

O

O

Tidsenligt lärande (2012):
Under året iansgråktaget:
Tidsenligt lärande (2012):

O
O
O

-738

10055

10055

O

Resultatutjiimningsreserv R UR:

53

738
O
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N at 18 - Avsättningar

2017
tkr

2016
tkr

Arets in~änade del (exkl löneskatt) pensioner
Särskild löneskatt

7767
1884

4620
1 121

Överenskommelser om särskild avtalspension (ÖK-SAP), tjänstemän
Överenskommelser om särskild avtalspens. (ÖK-SAP), förtroendevalda
Särskild löneskatt, ÖK-SA P

O
1033
251

O
1396
338

Summa pensioner *

10935

7475

Aterställan deponin
Citybanan

21690
O

16891
O

Summa övrigt

21690

16891

Totalt har kommunen sedan 2002 betalat 25 539 tkr i försäkringspremie.
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.

Not 19 - Långfristiga skulder

o

Ingående skuld
Nya lån/omsätting befintliga lån
Övertagna lån VKFAB
Amortering
Låneskuld 171231

O
O
O
O

O
O
O
O
O

Kortfristig del av långfristiga skulder

O

O

Utgående låneskuld

O

o

O
17374
4110
35613
O
14329
18546
3394
O
O
O
42981
21682
O

O
15827
3443
29748
O
12369
14143
7782
O
O
O
21582
11875
O

158029

116768

N at 20 - Kortfristiga skuJder
Koncernkonto (limit 30 000 tkr)
Semesterlöneskuld
F erielöneskuld, uppehållslön
Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder (amortering)
Individuella pensioner ink! särskild löneskatt
Skatter, arbetsgivaravgifter m m
Interimsskulder
Slutavräkning kommunalskatt
A vräkning VSR
Revers AB Vingåkershem
Projekt Socialnämnden
Övrigt
Statsbidrag Integration

Summa kortfristiga skulder
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Not21

~

Pensionsfårpliktelser som inte upptagits bland skulder c.U

t

avsättningar
2017
tkt

2016
tkt

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt

168090
40779

171600
41630

Summa pensionsförpliktelser

208869

213 230

2017
tkt

2016
tkt

AB Vingåkershem

110006

111514

Vingåkers Kommunfastigheter AB

233635

237778

99700

97375

Not 22 - Borgensåtaganden

Vingåker Vatten och Avfall AB
SBAB, Egna hem

104

132

Vingåkers Tennisklubb

1 706

742

Vingåkers Ryttarförening

2674

1093

Båsenberga Slalomklubb

2446

2611

Boverket

O

O

315

330

24

36

Vingåkers Volleybollklubb

43

73

AB Balken

33

40

450685

451724

Vingåkers Orienteringsklubb
Vingåkers Folkpark

Summa borgensåtaganden

Vingåkers kommun har i augusti 2004, KF § 50, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest 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 483929484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 482 922 280 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 493 026 846 kronor.
Vingåkers kommun hade vid årsskiftet 2017/2018 en ägarandel i Kommuninvest som
uppgick till 0,14 %.
Länets kommuner inklusive Vingåker har medgett Sörmlands Kollektivtralikrnyndighet att ingå borgen
för inköp av tågfordon. I november 2015 ingick Kollektivtralikrnyndigheten borgensåtagande till ett
högsta värde om 1 909090909 kronor där Vingåkers kommuns andel uppgår till 30 147 517 kronor.

226

Not 8 - Arets resultat

Resultatet av årets verksamhet (=förändring av eget kapital)

-1989

27867

Avgår: samtliga realisationsvinster
Arets resultat efter balanskravsjusteringar

O
-1989

O
27867

Reservering av resultatu~ätruJingsreserv RUR
Arets balanskravsresultat

O
-1989

O
27867

O
O
516
2850
5182

738
1 700
O
O
O

6559

30305

Atergår öronmärkning:
Atergår öronmärkning:
Atergår öronmärkning:
Atergår öronmärkning:
Atergår öronmärkning:

Tidsenligt lärande
1t i skolan
Sociala investeringar
Utveckling kommunal verksamhet
Projekt

Justerat resultat

bl
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2017 "
2016
tkr
tkr
Blockhyresavtal och andra hyresavtal med AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB

Not 23 - Hyresavtal

Förfaller till betalning:
Inom 1 år
Inom 2-5 år
Senare än 5 år

6466
131933
187877

2495
22482
347192

Summa hyresavtal

326276

372169

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

NOTHÄNVISNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
2017
tkr

2016
tkr

Not 24 - Justering får av- och nedskrivningar
Avskrivningar
Nedskrivning
Summa

8200
O
8200

7708
O
7708

Not 25 - Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin
Citybanan, indexuppräkning
Summa

3460
4799
O
8259

-868
601
-6320
-6587

Not 26 - [usterin,g för övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinster, fastighets- och aktieförsäljningar
Förändring semesterlöneskuld
]ärnvägsinvestering, justering mot eget kapital
Övrigt
Summa

O
1271
O
-234
1037

O
946
O
54
1000

62
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DRIFTREDOVISNING, bokslut 2017
specifikation per verksamhetsområde
Avvikelse mot

Utfall 2017

Verksamhet
Alla belopp i tkr

Kostnader

KOMMUNSTYRELSEN
Politik
KS resurs till förfogande
Kommunledllingsadministration
Kommunikationsenheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Bidrag och avgifter
Samhällsbyggnadsenheten
Kostenheten
Gator och Förråd
Parkförvaltning
Fastigheter
Dagvatten / återvinningsstationer
Område Upplevelse
Summa

Netto-

2017 års budget
Kostnader
Intäkter

Intäkter

avvikelse

7145
1 760
10661
14932
6157
10535
33400
13 718
25325
7688
4225
6168
424
2913
145051

984
O
5260
3216
692
2930
2289
4300
24729
301
182
2597
85
687
48253

-228
597
-5164
-2030
-686
-2694
-68
-1000
-2648
596
-382
-202
173
-538
-14274

-137
O
5260
2404
478
2620
202
938
2152
-4
-70
24
O
687
14555

-365
597
96
374
-208
-74
134
-62
-496
592
-452
-178
173
149
280

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nämnd
Vingåkersbadet
Turism och fritid
Fritidsgården
Bibliotek
Kultur
Bidrag
F örvaltllingsadministration
Summa

265
4314
698
2076
3714
2205
2476
501
16249

O
1604
357
88
84
236
O
O
2369

51
80
-353
56
93
270
14
-2
209

O
49
269
68
26
-234
O
O
178

51
129
-84
124
119
36
14
-2
387

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Nämnd
Bygg- och planverksamhet

462
2999

O
1611

-146
132

O
411

-146
543

845

34

-295

-66

-361

2309
3808
10423

O

-1027

O

-1027

2209
3854

113
-1223

132
477

245
-746

Områdesplanering
Bostadsanpassllingsbidrag
.i'vliljökontor
Summa
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Avvikelse mot

Utfall 2017

Verksamhet
Alla belopp i tkr

Kostnader

2017 års budget
Kostnader
Intäkter

Intäkter

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning
7015
Öppen förskola
318
Förskola
57267
Pedagogisk omsorg
637
Fritidshem
12993
Förskoleklass
5380
Grundskola
116240
Gymnasieskola
38942
Grundsärskola
5064
Gymnasiesärskola
5170
Kultur
3130
Tidsenligt lärande
O
Summa
252158

Nettoavvikelse

12893
40
2994
906
21167
3979
O
O
861
O
43258

-1177
O
-5915
67
113
-347
-9208
-3063
905
-522
-790
O
-19939

O"
15024

-3453
O
-990
60
1258
-12
-1145
-1059
905
-522
45
O
-4914

34580
18862
66015
63621
138222
321299

10 127
18862
22291
19138
47147
117565

-3800
8278
-18749
2213
-34764
-46822

3166
-8278
13 851
-643
31 769
39865

-634
O
-4898
1569
-2995
-6957

TOTALT NÄMNDER

745180

215299

-82049

70 098

-11 950

FINANSEN
Kommunalskatt & statsbidrag
Arbetsgivaravgifter
Pensionsko stnader
Räntor på lån
Övriga finansiella poster
Summa

-1664
82626
32319
1
16535
129817

548893
102341
O
O
6475
657709

-24
-2976
-5299
199
-10581
-18681

5996
5492
O
-155
2386
13719

5972
2516
-5299
44
-8197
-4963

SOCIALNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinderomsorg
Äldreomsorg
Summa

418

O"

-2276
O
4925
-7
1 146
335
8063
2004
O
O
835

SUMMA DRIFTRESULTAT

-16914

6'1

Budget

14925

Årets resultat, tkr

-1989
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Specifikation,
Investeringsutfall 2017-01-01- 2017-12-31
Inkomster

Aterstår
årsbudget

661
52
714

O

50
-61
398
386

418
3451

370
1522

Årsbudget

Utgifter

50
600
450
1100

KOMMUNSTYRELSEN
Gemensam kommunadministration
Inventarier
Datainvestering
Digitalisering, e-mynd, e-arkiv
Summa gemensam kommunadmistration
Tekniska enheten
Reservkraft MSB
Asfaltering/lappning av gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor
Maskiner och vagnar till kosten samt upprustning
Lekredskap
Dagvattendiken
Trafikåtgärder Rätt fart i staden
Centrum förnyelse/ tillgänglighetsanpassning
Oförutsett
Summa tekniska enheten

1500
1035
665
300
500
800
1000
135
5935

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

7035

O

O

6784

1892

-48
-429
1035
-15
-143
286
228
-6
135
1042

7498 "

1892

1428

680
443
214
572
1006

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

O

O

320

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

154

O

31

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

557

O

43

SOCIALNÄMNDEN

510

432

O

78

8650

8641

1 892

1901

SUMMA Näm nderna

-9622

9622

SUMMA, Investeringar Synnerliga skäl
SUMMA INVESTERINGAR

18263

66

1892

16371
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Specifikation Investeringar med synnerliga skäl, 2017-12-31

KF§

Projekt

§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 18 den 13/3-17
§ 69 den 26/6-17
§ 70 den 26/6-17

Tennisparken
Extra satsning asfaltering
Atgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten
Atgärda infratruktur rasrisk Vingåkersån
Omläggning VA Hansjögatan
Investering nya elevdatorer
Sluttäckning av deponin
Bygga ny Ave
Arenhdehantering samhälls byggnadsnämnden
Utveckling av Brene industriområde
Skatehallen 2016-2017, Magasinet
Nytt ekonomisystem
Slottsskoleprojektet
Slottsprojektet Säfstaholms slott

KF-belutat
totalbelopp
8000
4000
8300
8000
1500
2595
6500
10000
170
1000
700
2500
12800
1200
67265

Utfall 2016

Utfall 2017

Återståri

629
932

5097
661
73

2274
2407
8227
7658
-220
1700
6500
10000
170
1000
152
1872
12800
1200
55740

342
1720
895

548
628

1903

9622
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Fem år i sammandrag
2017

2016

2015

2014

2013

9180

9099

8953

8919

8835

22,73

22,73

22,73

22,73

22,73

693

693

634

632

620

-1989
6559

27867
30305

12176
12176

12498
12128

2890
2871

Budgetavvikelse
Nämnder och styrelser
Driftbudget totalt

-11 950
-16914

-2147
22754

-917
5915

2972
9019

-5766
2860

Personalkostnader

351 506

324914

290887

278041

267065

Verksamhetens nettokostnader

554902

513 085

473485

456039

444352

Skatter och generella statsbidrag

551 990

539 710

485582

468220

447376

101

95

98

97

99

18263
16371

8194
8194

13 808
12743

9899
9899

10929
10274

Tillgångar

371 792

324262

322795

265 161

242165

Eget kapital

181 139

183127

155261

136438

123940

Skulder och avsättningar

190654

141134

167 534

128724

118225

49

56

48

51

51

36

36

42

35

35

Befolkning
(Antal invånare 31 dec)

Kommunalskatt
(Krona per intjänad hundralapp)

Personal
(Antal tills\'idareanställda 31 dec)

Kommunens ekonomi (Belopp i tkr)
Resultat
Arets resultat
Årets resultat enligt balanskravet

(Lönekostnader och personalomkostnadspillägg)

Verksamhetens nettokostnader
i % av skatter och statsbidrag
Investeringar
Brutto
Netto

Soliditet %
(Andel tillgångar finansierade med eget kapital)

Skuldsättningsgrad %
(Skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna)
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2017
Koncernens ekonomi

2016

2015

2014

2013

(belopp i tkr)

(Vingåkers kommun, AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Ayfall AB)

-4701

20758

12516

11 792

1446

Verksamhets nettokostnader

550475

512824

463180

441904

430179

Tillgångar

887521

852859

795932

729191

708767

Eget kapital

209878

216 147

189 199

169 782

155470

Skulder och avsättningar

677 644

636711

606732

559409

553297

24

25

24

23

22

72

72

72

71

73

.Årets resultat

Soliditet
(Andel tillgångar ftnansierade med eget kapital)

Skuldsättningsgrad
(Skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna)
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17 Redovisningsprinciper
Redovisningen har i huvudsak skett enligt god redovisningssed - i överensstämmelse med den nya
redovisningslagen för kommuner.
Kommunen avviker från god redovisningssed när det gäller dokumentation av
redovisningssystem. Enligt den kommunala redovisningslagen 2 kap 7§ ska varje kommun
upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge en
överblick över systemet. Vingåkers kommun har inte någon sådan dokumentation. Målsättningen
är att detta 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 räkenskapsåret 2014. Komponentavskrivningar
införs från och med 2018.
I december 2015 utbetalades 28,7 mkr i statlig engångsersättning för 2015-2016 med anledning av
den rådande flyktingsituationen. Enligt yttrande från RKR ska dessa medel intäktsföras med
minst en trettondel under 2015. Samtliga medel intäktsfördes under 2016, kommunen avviker
därför från RKRs yttrande.
Under 2015 har kommunen fullgjort sin kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
genom att betala in 995 tkr i extra medlemsinsats. I samband med detta har kommunen gjort en
uppskrivning av värdet i balansräkningen så att det motsvarar värdet på kommunens insatskapital
i Kommuninvest (8.511 tkr per 151231). Uppskrivningen har bokförts mot eget kapital med
6.647 tkr.

Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas året efter investeringarnas fardigställande. Enligt
god redovisningssed bör avskrivningar påbörjas då en anläggning tas i bruk. Vad beträffar
inventarier påbörjas avskrivningen samma år som anskaffandet. Detta med anledning av att en
integrering av anläggningsregistret över inventarier har genomförts i ekonomisystemet. För
fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och 100 år (slottet). Inventarier skrivs av
på 5 (data och fordon) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs av på 25 år.

Avsättning till deponi
Avsättning av medel för framtida kostnader avseende återställan av deponi har skett i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställd plan, §85/2004 fram till och med 2013. En ny
kostnadsberäkning indikerar att kostnaderna beräknas hamna på cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare
har kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponi varför resterande 4 mkr har avsatts
och kostnads förts i samband med bokslut för 2014. Frågan kommer att aktualiseras för nytt
beslut i kommunfullmäktige. Kommunen tar emot täckmassor från externa företag, vilket
genererar årliga intäkter. Dessa intäkter tillförs till avsättningen. Totalt uppgår avsättningen till
21,7 mkr per 171231.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
statsbidrag m m.

Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för
barnomsorgen debiteras för innevarande månad.
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Korttidsinventarier, d v s inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett
värde som understiger 20 tkr, har kostnads förts direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken Bidrag
till statlig infrastruktur samt 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 första utbetalningen av bidraget görs. Kommunen har sedan 2013 betalat ut delar av detta
bidrag, varför upplösning har påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år. Kostnaden fInns
budgeterad. I samband med årsbokslut sker årlig indexuppräkning.

Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisningsperiod de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell
redovisningsperiod har skuldförts och belastat periodens redovisning.
Löner, semesterersättningar och övriga fönnåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har periodiserats utifrån årsprognos.
Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2017 har periodiserats och
påverkar periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:68)
har använts för periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen. Under 2017 uppgår detta pålägg till 38,33%.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar
pel1.odens resultat.
U tställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod har
fordrings förts och tillgodoräknats periodens redovisning.
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18 Ord och begrepp
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda 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, avsättningar 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.

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

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

Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.

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

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.

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

7/
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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 fordringar och förråd.

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

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

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

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade
tillgångar.
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19 Organisation och mandat
Vingåkers kommuns organisation
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1 Viktiga händelser
Nedan följer ett urval av det som gjordes inom kommunstyrelsens verksamheter under 2017.
Ekonomi






Förberett införande av kommunens nya ekonomisystem, Visma, som hade driftstart den
1 januari 2018.
Ny kodplan har tagits fram, gäller från och med 1 januari 2018.
Arbete med översyn och revidering av befintlig resursfördelningsmodell.
Skatteverket har genomfört en revision av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och
preliminär skatt. Slutligt besked utan större anmärkningar.
Revisorerna har granskat kommunens internkontroll avseende hyror och arrenden samt
kommunens styrning och planering av investeringar. Kommunen behöver ta fram rutiner
och styrdokument kopplat till dessa områden.

Personal






En medarbetarenkät har genomförts, Vingåker hamnade på andra plats i positiv
bemärkelse av samtliga kommuner.
Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv.
JÄMIX-mäting har genomförts för år 2016 och redovisats, resultatet har förbättrats mot
tidigare år.
Enheten har tagit över samordningen av kommunens extratjänster och inom ramen för
det anställt 20 personer.
Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron.

Kommunikation







Ny webbplats lanserades i april.
Ökat fokus och ett större tryck på IT- och informationssäkerhetsrelaterade frågor.
Fortsatt utvecklingsarbete med digital ärendehanteringsprocess samt med digital nämnd.
Utökning med en kommunikatör med fokus på att visualisera och öka medvetandet kring
allt som är på gång i Vingåker.
Byte av teleoperatör - första gången i kommunens historia.
IT-policy antagen i kommunfullmäktige.

Näringsliv





Vingåker kommun blev en av endast 20 kommuner som var i final i utmärkelsen Årets
Gröna kommun 2017 arrangerat för första gången av LRF.
Vingåkers kommun har fått utmärkelsen Bästa Tillväxt i Sörmland 2017 av
kreditupplysningsföretaget Syna. Ännu mer glädjande är att Vingåker är en av endast fyra
kommuner i Sverige som vinner priset för femte gången, en notering som ingen tidigare
uppnått.
I årets Svenskt Näringslivs ranking klättrade Vingåkers kommun sex placeringar till plats
189. För Vingåkers del ökar rankningen främst rörande tillgången på arbetskraft med
relevant kompetens (107 placeringar upp) och allmänhetens attityder till företagande (96
placeringar upp). Även rankningen för skolans respektive medias attityder gentemot
företagandet i kommunen ökar mycket, liksom rankningen för tele- och IT-nät.
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Lanserat en satsning på fem åtgärder för förbättrat företagsklimat, varav "En väg in" för
företagare som den mest synliga åtgärden startade. Därutöver har en utbildning om
upphandling arrangerats särskilt riktad till näringslivet och för tjänstemän.
Totalt 24 företagsbesök genomfördes under året samt flera dialogmöten initierades av
näringsidkare.
En arbetsgrupp bildades med de tre lokala Leader representanterna i syftet att öka
ansökningarna av EU medel.
Ökat fokus på kompetensförsörjning genom integration och två EU projekt startade i
KFV regionen för nyanlända.
85 inflyttade eller nya företag med 98 antal sysselsatta registrerades under år 2017. För
närvarande har Vingåkers kommun nu totalt 626 företag med 1868 sysselsatta personer.

Upplevelse









7 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under året.
Område upplevelser har genomfört 15 egna evenemang, varit delaktig i genomförandet av
ytterligare 10 evenemang och bidragit med evenemangstöd till 16 evenemang och 4 större
arrangemang under året.
2 500 barn och ungdomar har deltagit i årets Sommarskoj.
Lokaltidningen har publicerat ett 30 tal reportage från evenemangen.
Turistbyrån har varit öppen alla vardagar under vecka 26 till 33.
Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers skateförening en hemvist.
En förstudie kring ”Anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker” har
presenterats för politiken och föreningslivet.
Renoveringen av Säfstaholms slott har inletts.

Samhällsbyggnad












Arbetet med Tennisparken har påbörjats och går enligt tidsplan, beräknas vara
invigningsklart sista maj 2018.
Planarkitekten som började i augusti har tagit fram nya handlingar till planen i Ålsätter.
Går ut på granskning i början av 2018.
Slottskolan 7-9 startade kommunens första skolrestaurang med tillagningskök,
restaurangen är en succé.
Utvecklat måltiden för de äldre, ambitionen är att vi ska erbjuda Sveriges bästa lunchlåda
till pensionärer i eget boende.
Skolelever har gjorts mer delaktiga i skolmåltiden genom lektioner i skolköket
Egen Facebooksida har skapats, utematlagning, aktiviteter och teman i
skolrestaurangerna.
Måltidens klimatpåverkan uppmärksammades i samband med Earth hour och allas lika
värde i samband med Vingåker Pride.
Frukostprojekt genomförs tillsammans med BoU, 200 skolbarn har valt att starta dagen
med frukost i skolrestaurangen.
Flera detaljplaner påbörjades, där syftet är ny bebyggelse.
Alla tomter vi haft i Marmorbyn är sålda och har börjat bebyggas.
Studiecirklar om byggnation av seniorboende i Högsjö, Läppe, Österåker och Marmorbyn
har kommit igång.
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Detaljplanen för nybyggnation av förskola vid Sävstaskolan har förberetts och går ut på
granskning i januari.
Bredbandsutbyggnaden etapp 1 pågår och beräknas vara klar första halvåret 2018.
Samordningsansvaret för lokaler för förvaltningarna i arbetet tillsammans med
Kommunfastigheter har kommit igång.

2 Nämndens/enhetens mål
Nedan följer redovisning av måluppfyllelsen för de mål som kommunstyrelsen ansvarar för.
Numrering i enlighet med kommunfullmäktiges sju övergripande mål.
1. Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna respektfullt
- Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Ambitionen är att skapa ett styrdokument kopplat till ett utbildningspaket. Det har dock inte
kunnat prioriteras under året. Däremot finns en pågående dialog om just bemötande i
kommunens verksamheter.
- Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras
En ny webbplattform har tagits fram. Därigenom kan kommunen erbjuda en modern och
informativ hemsida till kommuninvånare och andra som går in på hemsidan.
4. I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer
- Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska öka
Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända kommer att öka. Upphandling har
genomförts och kommunen kommer att byta ut en stor andel av de nuvarande bilarna till elbilar.
- Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka
Återvinningen av hushållsavfall ökar hela tiden. Mätning av resultatet för 2017 blir klart till
årsredovisningen.
- Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel
Andelen ekologiska råvaror av kommunens totala inköp har ökat och nått så högt att fortsatt
ökning kräver ekonomiska satsningar.
- Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av kommunens totala inköp av
livsmedel
Andelen inköp av närproducerade livsmedel är nu 6 % av kommunens totala inköp. Ytterligare
ökning begränsas av tillgången på producenter i närområdet.
- Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka
Bredbandsutbyggnaden pågår enligt plan.
5. Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra
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kommunikationer
- Besöksnäringen ska fördubblas på tio år (mätt från 2013)
Ingen uppföljning eller mätning av aktuella indikatorer har genomförts under 2017.
- Nystartade företag per 1000 invånare ska öka (enligt KKIK)
Utfallet för 2017 var 3,9% och målnivån 3,05%, vilket ger en måluppfyllnad på 128%.
- Vingåkers kommuns index i Svenskt Näringslivs ranking ska öka
Utfallet för 2017 var 3,2% och målnivån 3,6%, vilket ger en måluppfyllnad på 89%.
- Kommunikation mellan företag och kommun som myndighet ska underlättas (enligt
NKI)
Utfall saknas för 2017. Kommunen avser dock delta i Insikt, som ger den typen av mätning.
6. Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta
medarbetare och ledare
- Sjukfrånvaron ska minska
Kommunstyrelsens mål för år 2017 var att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 3,7 procent av
arbetad tid. År 2017 var sjukfrånvaron 4,6 procent (år 2016 var sjukfrånvaron 5,34 procent).
Målet är inte uppfyllt men trenden är bruten och sjukfrånvaron har minskat.
7. Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning
- Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Aktiviteter kopplat till detta resultatmål består i att ett nytt ekonomisystem har upphandlats och
implementeras under året och att en ny kodplan/kontoplan har tagits fram och införs från
årsskiftet.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

-365

-107

597

379

96

-732

374

-1 073

Ekonomi

-208

-464

Personal

-74

925

Politik
Resurs KS
Kommunledn.administration
Kommunikation
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Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

Bidrag och avgifter

134

1 870

Samhällsbyggnad

-62

576

-496

80

Teknisk verksamhet

135

-74

Upplevelse

149

58

Summa

280

1 438

Kost

Sett till den totala budgeten innebar 2017 inga stora avvikelser. Kort kan nämnas att överskottet
på KS resurs förklaras av att hela det budgeterade beloppet inte använts och att underskottet på
Kost främst förklaras av högre kostnader än väntat på köket på Sävstaskolan, Slottsskolan F-6
samt införandet av tillagningsköket. Inom området Bidrag och avgifter har kostnaderna för
Vingåkers andel av kommunbidrag till Viadidakt blivit 1,5 mkr högre än budgeterat beroende på
en felräkning från Katrineholms kommun. Viadidakt lämnar dock ett positivt resultat för 2017
och Vingåkers andel som uppgår till 750 tkr kommer att återbetalas. Det väger upp de högre
kostnaderna.

3.2

Investeringar

Ekonomi


Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har slutförts vid årsskiftet 2016/2017. Vid
årets slut uppgick den hittills genomförda investeringsutgiften till 628 tkr. Resterande
belopp belastar 2018.

Kommunikation





Extra hårddiskar till vårt nya SAN. Ca: 200 000 kr
Utbyte av gamla accesspunkter. Ca: 150 000 kr
Utbyte av klientswitchar. Ca: 150 000 kr
Inköp av ny server för virtualiseringsmiljö. Ca: 50 000 kr

Upplevelse


Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet, till
inköp av en ny scenvagn samt nya grusgångar runt Säfstaholms slott.

Samhällsbyggnad
-

Kommunstyrelsens investeringsplan antagen av fullmäktige 160309:



Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns, har
genomförts under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2017, kommer förhoppningsvis att
genomföra åtgärder i Marmorbyn tillsammans med Trafikverket under 2018
Trafikåtgärder Rätt fart i staden - varit ute på remiss till trafikverket, Vi har tagit beslut
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och genomfört förändrade hastigheter i Vingåker och Högsjö
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Har bland annat använts för inköp av
ny portabel scen under 2017 och för extra satsning på sommarblommor,
Lekutrustning, träd i parker - Genomförs enligt planering 2017, har byggts en ny
lekpark vid kalkbrottsvillorna.
Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2017

-

Investeringar antagna av fullmäktige 160418 med synnerliga skäl,
upplåningsbehov, för följande:




Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2017
Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17, ansökan om
vattenverksamhet ska lämnas in under våren 2018, därefter kommer åtgärderna att
genomföras när tillstånd erhållits
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomförd
Ny återvinningscentral - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på
byggstart höst 2018
Tennisparken - Byggstart var i november 2017, beräknas vara klar maj 2018
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera
hela området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Diskuterar möjligheten att ha samma
ärendehanteringssystem för alla verksamheter. Ska utredas hösten 2017, beslut våren
2018.








4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2016-01-01 - 2016-12-31 = 5,38
2017-01-01 - 2017-12-31 = 4,67
Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvaltningen för år 2017 på 4,67 procent,
vilket är betydligt lägre än kommunens frånvaro. Sjukfrånvaron är knappt en procent lägre än året
innan. Inom Mat och Måltider har kraftfulla förebyggande insatser genomfört och sjukfrånvaron
inom enheten har sjunkit från 11,07 till 7,11 procent.
Den sjukfrånvaro som föreligger följs upp noga för att se om det är något som kan göras i
förebyggande syfte, allt för att ha så bra, trygga och hälsosamma arbetsplatser som möjligt.
4.2

Rekryteringsläge

Det finns svårigheter att rekrytera specialister och då främst de med erfarenhet. De flesta
vakanserna har dock kunnat tillsättas under året.
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5 Intern kontroll
Nedan följer en sammanställning per verksamhet över de internkontroller som har genomförts.
Ekonomi
I kommunstyrelsens internkontrollplan ansvarar ekonomienheten för att genom stickprov
kontrollera så att bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturor där det krävs för fullständig
verifikation. Någon specifik kontroll har inte ägt rum. Kontrollmomentet ses mer som ingående i
de arbetsuppgifter som dagligen hanteras med avseende på leverantörsreskontran. I samband
med att kommunen övergår till ett nytt ekonomisystem och delvis förändrade arbetssätt kommer
det att krävas fler internkontrollmoment för att säkerställa funktioner och rutiner.
Personal
Internkontroll har genomförts enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats.
Kommunikation
För att säkerställa system och en god IT-drift har IT-avdelningen flertalet interna kontroller vissa veckovis, andra med längre frekvens. Samtliga dokumenteras i eget system.
På kommunikationssidan sker internkontroll på behörighet till kommunens webb. Detta har
reviderats i och med ny webbadministration.
Upplevelse
Befintliga interkontroller har genomförts. Ingen avvikelse har registrerats.
Samhällsbyggnad
Facklig representation:


Samverkan med de fackliga organisationerna.
Kontrollfrekvens - årligen.

Anställning och lönehantering:


Verka för att riskanalys och handlingsplan har upprättats för varje nämnd.
Kontrollfrekvens - årligen

Kostverksamheten:


Efterlevnad av livsmedelslagsstiftningen med två kontrollmoment
Kontrollfrekvens - årligen

Snöröjning:


För att undvika olyckor och säkerställa framkomligheten på våra vägar prioriteras röjning
och sandning.
Kontrollfrekvens - månadsvis genom att dokumentera status dagligen under vintern.

Larm:


Uppföljning av antalet larm på våra fastigheter
Kontrollfrekvens - månadsvis genom statistik från Securitas
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Internkontrollerna har följts upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutiner har diskuterats och följs upp.

6 Framtid
Kommunledningsförvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att Vingåker
ska kunna växa, och samtidigt hålla god kontroll på kommunens ekonomi.
Förändringarna i den fysiska miljön i kommunen kommer att märkas ännu tydligare under 2018, i
takt med arbetet och kommunikationen kring ny högstadieskola, nya avdelningar inom förskolan,
utveckling av verksamheten vid slottet, förändringarna av Tennisparken och den nya
återvinningscentralen.
De interna rutinerna utvecklas för att underlätta invånarnas kontakter med kommunen och att
fortlöpande höja kvaliteten i vårt sätt att arbeta. Det kanske utåt mest synliga exemplet är "En väg
in" för företagarna. Därutöver ska den under hösten beslutade landsbygdsstrategin genomföras.
Det ligger alltjämt en utmaning i kompetensförsörjningen, dvs att säkerställa att kommunens
verksamheter har bemannade tjänster, med rätt kompetenser. Satsningen inom det området
kommer att vara fortsatt viktig.
I maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Förändringar av teknik och arbetsrutiner
utifrån det kommer vara centrala frågor under året.
Ekonomiskt står kommunen också inför utmaningar de kommande åren. Det nya
ekonomisystemet och den kommande nya modellen för resursfördelning ger goda förutsättningar
att möta dessa utmaningar.
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1 Viktiga händelser
Provår i länet med trygg och effektiv hemtagning eftersjukhusvistelse inom 3 dagar.
Minskad efterfrågan på särskilt boende men ökad efterfrågan på hemtjänst.
Kraftig personalminsining på Ung Integration
Första försöksåret med 35 timmars vecka för barnhandläggarna
Handikappomsorgen bytte namn till Funktionshinderomsorg

2 Nämndens/enhetens mål
För att uppnå bättre folkhälsa arbetar nämnden bland annat med de nationella kvalitetsregistren
Senior Alert och Palliativa registret. Tyvärr har staten dragit in sin finansiering till registren varför
de nu inte kan leverera utdata som tidigare. Bland annat genomköp av dietist från Katrineholms
kommun arbetas med kost och måltider och målet med högst 11 timmars nattfasta är äntligen
nått. I Funktionshinderomsorgen arbetas mycket enligt ICF metodiken med hälsa. Ett antal
medarbetare har genomgått MHFA utbildning, första hjälpen mot psykisk ohälsa. De öppna
insatserna med t.ex. föräldrastöd och missbruksbehsandling ökar tillgängligheten och bidrar till
att fler får stöd i sin situation. De tidiga insatserna, bland annat Mötesplatsen, för asylsökande
och nyanlända är mycket viktiga för deras hälsa och välbefinnande.
För att uppnå ett miljömässigt hållbart Vingåker källsorterar samtliga verksamheter och olika
tekniska lösningar används för att minska bilkörning. För att uppnå en hållbart situation för
medarbetarna finns en god tillgång på personalutbildning, önskad sysselsättningsgrad och test
med 35 timmars vecka.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

-634

-365

0

0

-4 898

-919

1 569

-1 665

Äldreomsorg

-2 995

2 520

Summa

-6 958

-429

Nämnd och Förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinderomsorg

Socialnämnden lämnar 2017 ifrån sig det största underskottet på många år, 6 957 tkr. Från och
med september har verksamhetens kostnader varit i balans med budget. Underskottet uppstod
under januari-augusti. Underskottet är 2,2 % av omslutningen. 2016 var underskottet 1,6 promille
av omslutningen eller 429 tkr. Samtliga områden utom Funktionshinderomsorg och Ung
integration lämnar underskott. Större underskott visar kostnadsställena för Ofinansierat
(sparbeting) 959 tkr, Institutionsvård för vuxna 2 596 tkr, Familjehemsvård barn och unga
1 464 tkr, Humlegårdens demensavdelningar 1 767 tkr samt Hemtjänsten 2 964 tkr. Störst
överskott finns inom Funktionshinderomsorgen för en planerad verksamhet som inte startat
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under året, 2 809 tkr.
Inför 2018 är flera av de största bristerna delvis åtgärdade men för placeringar av barn och unga
är trenden mycket oroande då antalet orosanmälningar ökat mycket kraftigt även under 2017.
Även om hemtjänst och försörjningsstöd fått utökad budget är det stor risk för att tillskotten inte
räcker till det ökade behovet.
Ung Integration har under 2017 fortsatt minskningen av verksamheten och har lyckats mycket väl
med sin kostnadsreducering vilket gör att den upparbetade bufferten sannolikt kan hantera större
delen av avvecklingskostnaderna de närmaste åren.
Sedan 2014 har nämndens kostnader för LSS ökat med 10 miljoner mer än löneutvecklingen.
Utvecklingen är likartad i hela riket
Det 7:e året med intäktsfinansierad hemtjänst är avvikelserna ovanligt stora. Alla tre
utförargrupperna gör betydande överskott men nämnden som helhet gör ett kraftigt underskott
på hemtjänst beroende på att antalet utförda timmar varit betydligt högre än det budgeterade.
Av de 14 530 tkr som kommit som ersättning från Migrationsverket för flyktingmottagande har
3 336 tkr gått till Viadidakt för sfi, samhällsorientering och flyktingmottagande. 5 466 tkr har
använts till försörjningsstöd, 3 261 tkr har lämnats till Barn- och utbildningsnämnden för
kommunmottagna och 515 tkr har lämnats till projektkonto 602 då det avsett ensamkommande.
3.2

Investeringar

Investeringar har gjort i säkerhetsboxar till funktionshinderomsorgen, kontorsmöbler till
boendestöd, köksmöbler, utbyte av diskmaskiner, och madrasser till äldreomsorgens särskilda
boende, Tv-apparater till rummen på korttidsboendet på Ekgården, arbetsstolar till dagvården
och mobiltelefoner till Individ- och familjeomsorgen.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2016-01-01 - 2016-12-31 = 8,66
2017-01-01 - 2017-12-31 = 10,14
Utvecklingen mycket negativ. Inte minst med tanke på att sjuktalen i landet i stort har vänt nedåt. Förvaltningen
har studerat arbetssätt i Sunne och Torsby som sänkt sin sjukfrånvaro kraftigt men det kräver ett helt annat
samarbete med företagshälsovården. Under hösten vände trenden åter åt rätt håll.
4.2

Rekryteringsläge

Svårt rekryteringsläge för samtliga yrkesområden inom nämndens verksamhet. Under året inhyrd
personal som socialsekreterare, enhetschef, fysioterapeut och sjuksköterskor. Många av de
arbetssökande behöver bättre kunskaper i svenska.
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5 Intern kontroll
Nämnden har i huvudsak genomfört den årliga och inbyggda internkontrollen som framför allt
redovisats löpande i månadsrapporter. De planerade riktade kontrollerna har inte genomförts full
ut på grund av personalsituationen i staben samt externa kontroller från Inspektionen för vård
och omsorg, Arbetsmiljöverket och samhällsbyggnadsnämnden som resulterat i omfattande
merarbete för förvaltningen.

6 Framtid
Framtidsutmaningarna för socialnämnden är väl kända. En befolkning som blir äldre och där
behovet av hemtjänst ökar årligen och behovet av särskilt boende ökar kraftigt från år 2020.
Socioekonomiska klyftor och hög alkoholkonsumtion leder till ohälsa och ökande behov inom
individ- och familjeomsorg. Inflyttningen av nyanlända är en stor möjlighet som kan vändas till
problem om integrationen misslyckas. Konkurrensen om personal är redan svår och kommer att
hårdna ytterligare. Statens detaljstyrning kräver att en allt större del av arbetstiden för samtliga
personalkategorier måste användas för olika former av dokumentation för externa syften.
Socialnämnden i Vingåkers kommun är förberedd och är väl tillgodosedd med lokaler för särskilt
boende, strategiska satsningar på hemrehabilitering och demensgrupp i hemtjänsten. Individ- och
familjeomsorgens omställning till mer förebyggande insatser, satsning på egna familjehem,
familjecentral och den påbörjade utvecklingen av integrationsarbetet gör kommunen rustad för
framtidens utmaningar. Mer samverkan med andra kommuner är ett nödvändigt
utvecklingsområde för att kunna bibehålla en god verksamhet för kommunens invånare. Under
2018 startar troligen ett större samarbete i länet omkring socialjour. Det är nödvändigt att
fortsätta att arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning.
Inom de närmaste åren måste en satsning på gruppbostäder i funktionshinderomsorgen
genomföras för att leva upp till gällande lagstiftning.

7 Nämndens verksamhetsfakta
Försörjningsstödet ökar, främst till nyanlända.
Antalet orosanmälningar och barnskyddsutredningar ökar mycket kraftigt
Antalet vuxna missbruksplaceringar ökar kraftigt
KOstnaderna för Ung Integration har sänkts mycket kraftigt
Nettokostnaden för personlig assistans ökar då Försäkringskassan minskar siona ersättningar
Behovet av hemtjänst ökar kraftigt
Efterfrågan på särskilt boende inom äldreomsorghen minskar
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1 Viktiga händelser




























Projektering av ny förskola vid Sävstaskolans område beräknas vara klar i januari 2019.
Under vårterminens slut byggdes paviljonger upp mittemot Slottsskolan F-6 där eleverna i
åk 7-9 började höstterminen. Under sommaren tömdes Slottsskolan 7-9 på möbler och
inredning med hjälp av feriearbetare.
Rivningen av gamla skolan påbörjades under hösten för att en ny skola ska byggas och stå
klar under hösten 2019.
Skolinspektionen godkände Österåkerbygdens friskola som huvudman för Österåkers
fritidshem. Planering inför att Österåkers fritidshem övergår till fristående regi den 1/118
Ålands förskola har renoverats och bland annat så har golvmattor bytts ut i enlighet med
giftfri förskola.
Rektorn för Marmorbyns och Högsjö skola med tillhörande fritidshem samt Baggetorps
och Österåkers fritids slutade och enhetschefen för Slussen tillsattes som rektor för
området.
Baggetorps och Österåkers fritids var under hösten ledda av tillförordnade rektorer
Sävstaskolan har fått A-huset totalrenoverat under sommaren.
En Biblioteksgrupp har utsetts och biblioteksplan påbörjas
Frukost i skolan erbjuds from oktober månad alla elever inom åk F-6.
Arbetslagledarutbildning som genomfördes av skolutvecklingsföretaget; TÄNK OM
slutfördes och arbetslagledarna examinerades
Digitalisering fortgår– Inköp av nya bärbara datorer
Pilotprojekt pågår på Sävstaskolan som handlar om lärares årsarbetstid
Lärare har utbildats i Dokumentationsprogram IST under våren
Musikprojekt- Kulturskola och förskola tillsammans med Dan Bornemark
Hälsofrämjande arbete har drivits som projekt på Slottsskolan 4-6 tillsammans med
elevhälsan
Lågstadiesatsning har pågått för ökat antal personal i åk F-3 (totalt 7 tjänster)
Mindre barngrupper inom förskola för att minska grupperna
Utvecklingsarbete inom förskola genom professionsutvecklarna
12 st Förstelärare har fått förlängda Försteläraravtal tom 30/6-18
Beslut togs om sänkta avgifter inom Kulturskolans utbud
Barn- och utbildningschefen har slutat och rekrytering pågår för att tillsätta en ny
Beslut i nämnd om att behålla central elevhälsa. Ordinarie Förvaltningschef får avgöra om
den ska läggas ut på skolor eller fortsatt vara central.
Under hösten tillsattes en tillförordnad barn- och utbildningschef för att leda
förvaltningens arbete framåt tills dess att en permanent Barn- och utbildningschef tillsätts.
Digitalt skolbibliotek på Sävstaskolan
Bidrag för att minska segregration har gjort det möjligt att köpa böcker till skolbiblioteken
för 1 milj.
Kulturskolan har utökat med instrument och musikutrustning samt haft musikpedagogik
på förskolor och skolor samt musikframträdande av Belgiskt storband av bidrag för att
minska segregation, 835 tkr.

257




En till förskolechef är tillsatt vilket gör att vi nu har två chefer i förskolan med 57
medarbetare vardera
Rektor för Slottsskolan slutade och rekrytering pågår.

2 Nämndens/enhetens mål
Uppföljning av KF-mål:
Kommunfullmäktiges resultatmål som är riktat till Barn- och utbildningsnämnden innebär att alla
elever ska vara behöriga till yrkesinriktat gymnasieprogram. Utav eleverna i åk 9 från våren -17
var 48,5 % på Slottsskolan behöriga och utav alla folkbokförda elever var 59,4 % behöriga (går i
skola i annan kommun).
Salsavärden (källa Siris) visar att eleverna i åk 9 presterar så bra som de förväntas göra enligt det
modellberäknade värdet. Det modellräknade värdet är 50 % godkända och Slottsskolan ligger då
straxt under med 48,5 %. Vi kan ändå konstatera att vi misslyckats med det kompensatoriska
uppdraget eftersom vår målsättning 2016/2017 har varit att öka elevernas måluppfyllelse.
Systematiskt kvalitetsarbete för arbete mot en högre måluppfyllelse:
Skollagens krav (4 kap. i Skollagen) innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt
och kontinuerligt ska följa upp sina verksamheter, analysera resultaten i förhållande till de
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Alla verksamheter inom barnoch utbildningsnämnden ska innefattas av det systematiska kvalitetsarbetet; förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och även centrala elevhälsan,
kartläggningsenheten Slussen och kulturskolan.
Syftet med att följa upp vad som pågår i verksamheterna inom förvaltningen är att säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med uppsatta mål och lagkrav och att verksamheterna utvecklas
och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande.
Det systematiska kvalitetsarbetet följer tydliga riktlinjer från barn- och utbildningsförvaltningen
vad gäller struktur för analys, planering, genomförande och uppföljning. Det finns också verktyg
(mallar) för det systematiska kvalitetsarbetet som används av alla ansvariga inom förvaltningen
samt i arbetslagen.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -4914 tkr och prognosen pekade i ett
tidigt skede av året på att underskottet skulle bli av den storleken. Underskottet härrör till att
antalet elever ökade till år 2017 men enligt resursfördelningsmodellen så minskade elevunderlaget
och täckning gavs inte för de kostnader som elevantalet medförde (-2800 tkr). Nämnden valde att
inte gå in i besparingar i det skedet utan istället ligga kvar på samma nivå av resursfördelning till
skolorna och förskolorna. Utöver detta så har landsbygdsskolorna haft det svårt att hålla
budgeten för personalkostnader (-1600 tkr). Vidare inom grundskolan så uppgår kostnader för
stödresurs ute på enheterna till -484 tkr (enbart förskolan -1000 tkr), återbetalning av läxhjälp för
2016 (712 tkr) och Skolskjutsar (+891 tkr). Gymnasieskolan inklusive Gymnasiesärskolan
redovisar totalt sett ett underskott om -1884 tkr. Grundsärskolan redovisar en positiv avvikelse
(+905 tkr) med anledning av färre elever än budgeterat. IM-programmet i Vingåker (+303 tkr)
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och fritidshemsintäkter har inkommit med högre belopp än budgeterat (+475 tkr) och även lägre
kostnader inom förvaltning fritids (+558 tkr). Dessa positiva avvikelser täcker delar av ovan
underskott. Migrationsintäkter har inkommit/förväntas inkomma med högre belopp än
budgeterat och det har resulterat i att en större del av PUT-bidraget avsatts på balanskonto till
kommande år.
Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

-3 453

-1 028

0

10

-990

114

60

-90

1 258

855

-12

479

Grundskola

-1 145

-2 121

Gymnasieskola

-1 060

3 104

Grundsärskola

905

-80

-522

-1 352

45

15

-4 914

-94

Nämnd och Förvaltning
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass

Gymnasiesärskola
Kultur
Summa

Vidtagna åtgärder under året:





3.2

Inköpsstopp och återhållsamhet råder inom hela förvaltningen
Förslag angivna för att komma inom budgetram för år 2018, se ärende ”Budget 2018med besparingar för att komma inom ram” där den största åtgärden är att skolorna
behöver bli mer kostnadseffektiva genom att öka klassernas storlek och i samband ned
det införa tvålärarsystem samt undersöka vidare om det går att undervisa större klasser i
b-form på landsbyggdskolorna. Detta kräver ombyggnation av lokaler.
Månatliga budgetuppföljningar från resp. ansvarig chef med orsaker och åtgärder angivna
De verksamheter som redovisar budgetunderskott behöver redovisa vilka åtgärder som
vidtas för att komma inom ram.
Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2017 uppgick till 600 tkr.





Alla åk F-6 skolor har fått investeringsmedel till att byta ut klassrumsmöbler. Medlen
fördelades utifrån barnantal på skolorna. På de mindre skolorna räckte det till 1 klassrum
och på de större skolorna upp till 3 klassrum.
Ålands förskola har investerat i inredning.
Kulturskolan har investerat i gradänger och ljus och ljud.
Skolskjutsprogram Sokigo
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4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetid:
2016-01-01 - 2016-12-31 = 10,05
2017-01-01 - 2017-12-31 = 6,93
Inom alla verksamhetsformer så har sjukfrånvaron minskat jämfört mot samma period
föregående år. En avsevärd minskning kan utläsas inom fritidshem och grundskola. Den högsta
sjukfrånvaron står Förskolan för.
4.2

Rekryteringsläge

I Vingåker uppgår andelen behöriga lärare till 72,2 % (2016) jämfört mot riket på 83,9 %. Denna
brist som råder på behöriga lärare tillsammans med kommande pensionsavgångar och ett ökat
krav på kompetens hos medarbetarna ställer stora krav på förvaltningen. Det behövs fler
förskollärare och lärare (speciallärare) och därmed bör en plan framarbetas för att öka andelen
behöriga både på huvudmannanivå samt individuellt för varje medarbetare.

5 Intern kontroll
Rutiner att följa upp 2017:








Barnplaceringar inom förskola och fritidshem sköts korrekt
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Att barnets schema stämmer med barnets vistelsetid i verksamheten.
Ansvarig: Barnomsorgshandläggare
Barn och elever med skyddad identitet följer gällande handlingsplanAnsvarig: Alla chefer
samt förvaltningskansli
Att vi har ”back up” för system (telefon, Lämna/hämta) om det skulle bli nätverkshaveri
Ansvarig: systemförvaltare
IST för planering, dokumentation och uppföljning används av pedagogerna
Ansvarig: Alla chefer
Att rutinen för kränkande behandling följs
Ansvarig: Alla chefer
Processen inför särskoleinskrivning och omprövning
Ärendet överflyttat från 2016 års interkontrollplan
Ansvarig: Chefen för elevhälsa

Rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet:
Kanslichefen på uppdrag av Förvaltningschef svarar för att minst årligen i samband med arbetet
med bokslut/årsredovisning rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den
interna kontrollen fungerar. Allvarligare brister eller tillbud ska omedelbart rapporteras till
nämnden.
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Den interna kontrollen ska säkerställa






att tillförlitlig och ändamålsenlig information finns
att policies, riktlinjer, lagar och förordningar följs
att tillgångar skyddas
att resurserna används effektivt
att mål hanteras effektivt och ändamålsenligt

Se ärende; Uppföljning av internkontrollplan 2017, nämnd 14 mars.

6 Framtid
Prioriterade områden och utvecklingsområden;









Egenkontrollen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Undervisning för nyanlända elever behöver stärkas
Byggnationer; Förskola vid Sävstaskolans område samt ny högstadieskola
Hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsa och lärande samspelar för att
säkerställa en tillgänglig, likvärdig och anpassad utbildning
Insatser för att öka andelen behöriga lärare och förskollärare
Att skapa förutsättningar för att möta de nya kraven som den nya läroplanen medför
(bland annat att alla matematiklärare ska undervisa i programmering)
Att börja förbereda för den nationella IT-strategin som innebär utökning av digitala
verktyg
Att se över lokalbehovet inom förskola och skola med anledning av bland annat
tomtförsäljningar och undervisning med två-lärarsystem.

7 Nämndens verksamhetsfakta

Se tabell på nästa sida
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Volymmått
Antal barn/elever i:

Utfall
2016 VT

Utfall
2016
HT

Budget
2017
VT

Budget
2017
HT

Utfall
2017
VT

Utfall
2017
HT

Förskola total
Kommun

453
431

450
427

489
466

489
466

481
451

471
446

Budget/
prognos
snitt
2018
489
466

Fristående/annan kommun

22

23

23

23

23

25

23

Pedagogisk omsorg total

10

9

10

12

9

4

7

Kommun

0

0

0

0

0

0

0

Fristående/annan kommun

10

9

10

12

9

4

0

Förskoleklass total

106

109

114

93

117

104

105

Varav kommun

99

99

103

82

108

94

96

Fristående/annan kommun
Fritidshem total

7
375

10
395

11
407

11
407

9
388

10
416

9
412

Kommun
Fristående/annan kommun

353
22

370
25

382
25

382
25

364
24

397
19

391
21

Grundskola total

1 088

1 091

1 102

1 102

1095

1127

1119

Kommun

956

931

938

938

939

932

942,5

Fristående/annan kommun
Åk 1-6, kommun

132
631

160
622

164
629

164
629

156
620

195
626

176,5
632

Fristående/annan kommun

62

71

78

78

67

79

74,5

Åk 7-9, kommun

325

309

309

309

310

306

305,5

Fristående/annan kommun
Gymnasieskola
Exkl IM, Vingåker

70
326

89
331

86
329

86
329

89
331

116
350

102
354

262

Verksamhetsberättelse 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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1 Viktiga händelser


Anställt en miljöinspektör med uppdrag att arbeta med tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar, då en inspektör slutade under vårvintern.



Anställt en planarkitekt med uppdrag att arbeta med planärenden samt detaljplaner och
översiktsplan, istället för att anlita extern konsultkompetens.
Anställt en beställare/projektledare som ska vara spindeln i nätet för alla projekt och
mellan förvaltningarna och Kommunfastigheter
Genomfört ett projekt gällande cisterner under sommaren som har blivit mycket lyckat
Inventeringen av de enskilda avloppen fortsätter enligt plan
Stort intresse för att köpa villatomter i Marmorbyn, har startat en detaljplan för ett nytt
område i Marmorbyn
Pågår ett projekt om att satsa på seniorboenden i kransorterna
Tagit fram en ny detaljplan för nya förskolan på området Loke, bredvid Sävstaskolan








2 Nämndens/enhetens mål
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande målsättning är att bidra till en hållbar utveckling.
Samspel råder mellan samhällsutveckling, miljöhänsyn och ekonomi.
För detta prioriterar samhällsbyggnadsnämnden följande inriktning i sina uppdrag, daglig
verksamhet och sin myndighetsutövning:






Bemötande
Tillgänglighet
Rättssäkerhet
Effektivitet
Samhällsutveckling

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens område har under
året varit bra. Vi ligger bra till när det gäller våra intäkter både på bygg- och miljösidan. Hittills
under året har vi arbetat hårt med att genomföra inspektioner och vi har lyckats bra, vi ligger i fas
med våra planer, förutom på miljöfarlig verksamhet.
Inventeringen av enskilda avlopp går enligt plan. En handläggare rekryterades i början av året, då
en handläggare slutade i februari.
När det gäller antalet anmälda uppsättningar av solceller/solfångare så är det inget vi styr, utan
det är frivilligt och påverkas av helt andra parametrar.
Vi har inte gått in i Insikt som är en undersökning som de flesta kommuner i Sverige deltar i och
undersöker områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, serveringstillstånd, offentlig
platsmark och räddningstjänst. Det är en opartisk undersökning som sker löpande och vi kan då
även jämföra oss med övriga kommuner i landet. Att vi ännu inte har engagerat oss i Insikt, beror
främst på att vi inte hunnit det under året, vi kommer så snart som möjligt att gå med i Insikt.
Arbetet med detaljplaneläggningen sker kontinuerligt, och under 2017 har vi påbörjat fyra nya
planer.
Detaljplanen för Ålsätter kommer gå ut på granskning i januari och förhoppningsvis beslutas i
Kommunfullmäktige i April.
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Detaljplanen för den nya förskolan vid Sävstaskolan går ut på granskning i januari och kommer
upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i mars.

3

Ekonomi

3.1 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

-146

10

54

249

Områdesplanering

-372

420

Bostadsanpassning

-1 027

-2 771

244

-1 011

-1 247

-3 103

Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg och Plan

Miljö
Summa

Nämnden (5001) - Har ett minus på -146 tkr, beror främst på att vi har infört ett nytt
kartsystem, som har gått på det här kontot.
Bygg och plan (5020) - Har haft bra intäkter på bygglovssidan främst beroende på ett antal
stora bygglov.
Områdesplanering (5021) - Vi har nu påbörjat att göra om eller göra nya detaljplaner efter att
under ett par år legat lite lågt med detaljplaneringen. Därför har vi ett minusresultat, beroende på
att vi bland annat genomför två detaljplaner där vi får in kostnaden när vi säljer tomterna.
Bostadsanpassning (5022) - Vi har ett underskott på ca - 1 mnkr vid årets slut. vi kan inte
påverka kostnaderna, utan det beror på vilka ansökningar som kommer in.
Miljö (5030) - Har jobbat mycket bra under året och intäkterna blir bättre än budgeterat och på
kostnadssidan ligger vi också bättre till.

3.2

Investeringar

Investeringar antogs av KF 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:


Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden; 170 000 kr/år 2017

Vi har utrett om hela kommunen ska arbeta i samma ärendehanteringssystem. Arbetet pågick
under slutet av 2017 och vi kom fram till att vi ska införskaffa ett eget system
De avsatta pengarna kommer därför inte att användas under 2017, utan vi påbörjar upphandling
av ett system för bygg och miljö våren 2018

266

4

Kompetensförsörjning

När det gäller kompetensförsörjningen så varierar det mellan de olika yrkesgrupperna. När vi
söker miljöinspektörer så får vi många och kvalificerade sökanden. När vi söker planarkitekt så är
det betydligt svårare.
Det går därför inte säga något generellt hur det fungerar med kompetensförsörjningen, utan det
gäller att vi har ett professionellt bemötande, har bra rutiner för ansökan, är attraktiva och bra
arbetsgivare, så kommer vi att få den kompetens vi behöver.
Våra rekryteringar under 2017 har varit mycket bra och vi har lyckats knyta till oss mycket bra
kompetens.

Sjukfrånvaro

4.1

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2016-01-01 - 2016-12-31 = 7,68
2017-01-01 - 2017-12-31 = 6,09
Sjukfrånvaron har gått ner jämfört med samma period 2016, vilket är glädjande. Vi har små
avdelningar som påverkar mycket när någon är sjuk någon längre tid, därför ganska svårt att dra
allt för stora växlar på resultatet.

4.2

Rekryteringsläge

Förändringar i personal för bygg- och miljöenheten:




En miljöinspektör, med inriktning hälsoskydd började under våren
En planarkitekt är anställd och började sin tjänst den 14 augusti
En beställare/projektledare är anställd och började den 18 september

Saknas anställning av:


En bygglovhandläggare som ska arbeta med bygglov och bostadsanpassning. Om vi
anställer en bygglovshandläggare till innebär det att vi kan frigöra vår byggnadsinspektör
till att arbeta mer med mark och exploatering. Det innebär också att vi inte blir lika
sårbara när byggnadsinspektören är borta. Att vi inte har anställt någon än, beror till
största delen att vi inte är helt klara på hur organisationen ska se ut.



Vi måste ha egen personal som arbetar med detaljplanefrågorna. Det är oerhört viktigt att
vi inte tappar fart i det arbetet eftersom vi befinner oss i en mycket expansiva fas.
När det gäller övriga tjänster så har vi lyckats fylla på med personal som har bra
kompetens.
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5 Intern kontroll
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för samhällbyggnadsnämnden år 2017 och
planperioden 2017-2018:
Ärendehantering:


Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Kontrollfrekvens - halvårsvis

Under året har vi haft fyra överklaganden på bygglov som vi har handlagt enligt fastställd rutin. I
två av fallen har nämnden fått rätt, i ett fall har den överklagande fått rätt och ett som inte är
avgjort.
Under 2017 har 18 av samhällsbyggnadsnämndens beslut inom miljöbalkens och livsmedelslagens
områden överklagats. Alla dessa ärenden har efter granskning hanterats enligt fastställd rutin. I 13
av fallen har beslutet gått med nämnden och i övriga fem med den som överklagade.
När det gäller strandskydd så har det kommit in sex överklaganden. Alla dessa ärenden har efter
granskning hanterats enligt fastställd rutin. Fem av dem rör samma ärende och där avvisade
Länsstyrelsen överklagandet. I det sjätte överklagandet har vi fått delvis rätt och delvis fel.
Uppföljning enligt fastställd rutin av att planerad tillsyn och offentlig kontroll genomförs enligt plan
Handläggning:


Tillsyns- och kontrollplaner
Kontrollfrekvens - årsvis

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens område har totalt
under året fungerat mycket bra och vi ligger i fas, förutom på lantbruk. Vi planerar därför att göra
en satsning under sommaren 2018 på tillsyn av lantbruk för att komma i fas.
Uppföljning av bygglov och slutbesked
Vi har under året beviljat bygglov för 17 nybyggnationer, 15 enbostadshus och två industrilokaler.
Vi har även gett 60 bygglov till övrigt, som är skyltar , transformatorstationer, ändringar mm.
Slutbesked har vi gett 128 stycken.

6 Framtid
Vi har från och med februari 2017 haft full bemanning på miljösidan, det gör att vi kan se med
tillförsikt på 2017. På miljösidan har vi nu sex anställda miljöinspektörer och har därmed en
större möjlighet att hinna med att genomföra tillsyn och inspektioner enligt plan. I år har vi dock
inte hunnit med all tillsyn på lantbruk som vi tänkt oss, vi kommer därför undersöka möjligheten
att genomföra ett projekt under sommaren 2018 på återstående lantbruk.
Under 2017 har vi tagit fram en Vingåkersmodell för en lotsfunktion. Det kallas även "en väg in"
eller "dukat bord" i andra kommuner. Det här ska underlätta för företagarna i sina kontakter med
kommunens tjänstemän.
På byggsidan har vi haft flera stora bygglov, vilket innebär att vi har bra kostnadstäckning på
byggsidan.
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När det gäller plansidan så har vi arbetat med fyra planer under året. En för byggnation av en ny
förskola, en för området Ålsätter för att skapa ett nytt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Detaljplanen för Marmorbyn genomförs för att skapa ett 20-tal nya enbostadshus.
2018 kommer vara ett år där vi fortsätter att bygga upp en organisation för att utveckla Vingåker
till en smart landsbygd. Med de rekryteringar som genomförts under året och den
organisationsförändring som är påbörjad kan vi möta de förväntningar som ställs på oss.

7 Nämndens verksamhetsfakta
Volymmått
Antal miljöinspektörer med uppdrag att arbeta
med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar
(antal årsanställda)
Kostnader för beviljade ansökningar
bostadsanpassning (tkr) jmf med budget

Utfall jan-dec 2016

Prognos 2017

Utfall 2017

2

2

2

4056/1282

1630/1282

2309/1282
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1 Viktiga händelser














7 500 personer har besökt slottsparkens arrangemang under året.
Sommarskojsprogrammet har erbjudit drygt 20 gratis evenemang/aktiviteter för barn i
åldern 6-15 år. Under hela juli månad har kommunen i samarbete med Sörmlandsidrotten
erbjudit ledarledda aktiviteter på olika platser i kommunen. Aktiviteterna har lockat över
2 500 barn/deltagare under sommaren.
Fritidsgården har haft öppet fyra dagar i veckan under åtta veckor i sommar med ca 700
besök under perioden.
Under senare delen av året startade arbetet med att inreda ett nytt tjejrum, det kommer att
så klart i början av februari.
Ett nyöppnat musikrum stod klart under året, detta i samarbete med Studiefrämjande.
Biblioteket har haft sommaröppet och bl.a. erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.
Flera välbesökta författarbesök har anordnats under året.
Många besöker biblioteketen för att få hjälp med utskrift, kopiering och skanning vilket
bidragit till en ökning av det totala besöksantalet.
Badet har erbjudit märkestagning vid våra friluftsbad, då badhuset haft stängt för
reparation och underhåll under sommaren.
En konstdatabas med kommunens konstsamling på drygt 1 000 konstverks har
upprättats.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bygga en ny fritidsgård och att uppdra åt
kommunens fastighetsbolag att renovera Säfstaholms slott.
Gamla godsmagasinet har rustats upp för att erbjuda Vingåkers Skateförening en hemvist.

2 Nämndens/enhetens mål
Övergripande mål 3: Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av
såväl professionalism som bredd och integration.
Resultatmål:
Antalet barn i föreningslivet ska öka.




Det redovisade underlaget för antalet bidragsberättigade sammankomster för barn och
ungdom i åldern 7-25 år under vårterminen 2017 har ökat med 197 sammankomster
jämfört med samma period 2016. Beräkningsgrunden har dock ändrats och beräknades
tidigare på barn i åldern 5-20 år varför siffran inte är helt jämförbar. Totalt har 2 048
sammankomster registrerats.
Fritidsgården har haft öppet 275 dagar under året och 126 ungdomar har löst gårdskort.

Antalet badande i badhuset ska öka.


Antalet badande har ökat med 2,7 % bad jämfört med 2016 till 45 784 bad 2017

Antal program och arrangemang på biblioteket ska öka.



Antalet arrangemang för vuxna 50 st. och barn 79 st. under året innebär en ökning från
104 arrangemang 2016 till 129 arrangemang 2017. Ökningen består främst av fler
klassbesök, sagostunder och träffar för föräldralediga.
Antalet utlån på huvudbiblioteket har minskat med 4,9 % medan besöken har ökat med
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4,7 % jämfört med 2016. Antalet utlån och besök på filialen i Högsjö är i stort sett
oförändrade. Nedladdningar av e-bok och ljudbok har under 2016 minskat med 242 lån.
Antalet utlån inom barnomsorgen har glädjande nog fortsatt att öka, från 6126 utlån
under 2016 till 6932 utlån 2017.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2017, tkr

Nettoavvikelse 2016, tkr

Nämnden

51

50

Badhuset

129

-32

Turism / fritid

-84

-36

Fritidsgården

124

111

Bibliotek

119

48

Kultur

-63

-93

Bidrag

14

-8

Administration

-2

0

Summa

288

Kultur- och fritidsnämnden resultat för 2017 hamnar på ett plus på 288 tkr mot en prognos på
plus 0 kr i oktober. Alla verksamheter redovisar en positiv nettoavvikelse från budgeten, främst
beror det på lägre personalkostnader än budgeterat på alla verksamheter, vilket i sin tur beror på
kortare vakanser vid naturlig personalomsättning. Men överskottet beror även på en rejält öka
intäkt på badhuset då de badande ökat med närmare 5 %. Föreningsbidragen har ingen avvikelse
mot budget medan kulturen och de delar av turism verksamheten och slottet som ligger under
kultur och fritid ligger på ett minus mot budget på grund av uteblivna intäkter från
utställningsverksamheten och butiksförsäljning.
Verksamheternas förvaltningsadministration och turistbyrån samt enskilda projekt ligger under
kommunstyrelsen och redovisas där.
3.2

Investeringar

Biblioteket har gjort en investering av RFID utrustning på 135 000 kr
Badhuset: Fastighetsbolaget har börjat med vissa åtgärder som framkom vid statusinventeringen
av badet. Fasaden utvändigt och en del markarbeten, mjukfogar utvändigt och inne i simhallen.
Även arbete på källarplanet är åtgärdat.
Fritidsgården har investerat i nya möbler och teknikutrustning till musikstudion
Slottet har fått nya markiser och iordninggjorda grusgångar.

4 Kompetensförsörjning
Personalen på område upplevelser har deltagit i adekvat utbildning under året och de
verksamhetsansvariga cheferna har därutöver deltagit i de interna utbildningarna och chefsforum.
Under året har fritidsgården, badhuset och biblioteket tillsammans med personalen tagit fram ett
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gemensamt handlingsprogram för att motverka hot och våld.
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
Badhuset
2016-01-01 - 2016-12-31 = 0,66
2017-01-01 - 2017-12-31 = 0,96
Biblioteket
2016-01-01 - 2016-12-31 = 2,71
2017-01-01 - 2017-12-31 = 1,81
Fritidsgården
2016-01-01 - 2016-12-31 = 0,57
2017-01-01 - 2017-12-31 = 0
Slottet
2016-01-01 - 2016-12-31 = 83,63
2017-01-01 - 2017-12-31 = 0,64

4.2

Rekryteringsläge

En upplevelsesamordnare har rekryterats under första halvåret. Rekryteringen av en
barnbibliotekarie med tillträde i september har också genomförts med gott resultat. Rekrytering
av ny fritidsledare är klart, fritidsledaren kommer att jobba på fritidsgården, samverka med skolan
samt till viss del med område upplevelser i stort.

5 Intern kontroll
Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.

6 Framtid
Område upplevelser






Föreningsstödet kommer att förstärkas ytterligare framöver bland annat genom
upplevelse- och kultursamordnarens försorg.
Förberedelsen för ombyggnaden av Säfstaholms slott kommer intensifieras och en bred
programverksamhet kommer ta sin form.
Arbetet med att utveckla slottsparken fortsätter. En detaljplan arbetas fram.
En förstudie av förutsättningarna för ett sportcentrum presenteras.
Satsningen på gratis lovaktiviter fortgår även under 2018.
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Badet




Det är ett växande intresse för alla nya kurser som badhuset erbjuder.
Under hösten genomföra en kampanj för att öka medvetenheten om vikten av att tvätta
sig. Kampanjen går under devisen ”pol klar”
En statusinventering för att avgöra byggnadens (badhusets) status är framtagen av
fastighetsägaren och redovisar behoven av framtida underhåll och investeringar.

Biblioteket






Införande av RFID-teknik har påbörjats, vilket kan skapa möjligheter att införa meröppet
på lite längre sikt.
Planerna finns att utveckla en bättre turisthörna i del av biblioteket.
Samverkan med skola ska vidareutvecklas enligt den nya skolbiblioteksplanen och
specifika satsningar för barn och unga har hög prioritet.
De sociala aktiviteterna på Humlegården som anordnas i bred samverkan med andra
aktörer ska fortsätta så väl som aktiviteter på avdelningarna
Utställningsverksamhet och integrationsinsatser som språkcirklar för nyanlända är också
viktiga insatser framöver.

Fritidsgården







Fritidsgården kommer inleda sin planering inför flytten till nya fritidsgården 2020.
Satsningen på tjej rum och tjej aktiviteter som lockat många invandrartjejer ska
vidareutvecklas, och tjejers deltagande ska prioriteras mer framöver.
Samarbetet med studieförbunden och studiecirkelverksamheten har förbättrats under året
och Studiefrämjandet har förlagt en del av sin verksamhet med olika teman på
fritidsgården.
Samarbetet med polis, skola, HVB-hem, socialförvaltningen, nattvandrare, politiker,
studieförbund samt olika föreningar och organisationer har fortsatt hög prioritet.
Arbetet med att stärka integrationen fortsätter och fritidsgårdens arbete med olika
drogförebyggande aktiviteter planeras.
Fritidsgården kommer tillsammans med skola och Ifo att jobba med ungdomar som mår
dåligt, arbetet startade upp under hösten.

7 Nämndens verksamhetsfakta

Utfall 2016

Utfall
jan-augusti 2017

Prognos 2017

Utfall 2017

Antalet badande i
badhuset

44 565

24 764

43 000

45 786

Antalet besök på
huvudbiblioteket

55 904

37 708

60 000

58 515

Antal utlån biblioteken

49 884

30 676

52 000

47 441

120

126

135

126

Volymmått

Antalet gårdskort på
fritidsgården
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Utfall 2016

Utfall
jan-augusti 2017

Prognos 2017

Utfall 2017

3 776

6 500

10 000

7 500

Antalet
program/aktiviteter
biblioteket

104

59

80

129

Antalet bidrags
berättigade ungdoms
organisationer

27

25

25

27

Volymmått
Antalet besök på
Säfstaholms
slott/slottspark
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1

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

1 (10)

Plats och tid

Brandstationen, Katrineholm, onsdag 28 febmari 201 8, kl 17.30 - 20.00.

Beslutande

Håkan Persson (S), ordf.
Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf.
Björn Andersson (NI)
i'iIensud V rana (S)
Gunnar Ljungqvist (S)
Göran Nilsson (NI)
Lars Levin (L)
Ingemar Björklund (KD)
Therese Palm (S)

Ersättare

i'vIichael Hagberg (S), Olof Karlsson (V)
och Christoffer Ö qvist (NI)

Övriga deltagande

Anette Lundin, förbundschef
:1vIattias Gårdholt, räddningschef
J ohanna Gustafsson, funktionsansvarig administration / ekonomi
Asa Björlund, sekreterare

Utses att justera
Paragrafer 1- 9

Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.
Organ

Väs tra Sörnuands Räddnings~änst, direktionen

Sammanträdesdatum

201 8-02- 2

g

Datum för

Datum för

0\

anslags uppsättande

2018-0~

Förvaringsplats
för protokollet

~~~~t~n.46'.I~=ehOhn

anslags nedtagande

201 8-O} 'Z ::,

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Asa Bj örlund

Utdragsbestyrkande
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
San1.manträdesprotokoll
Direktionen
Dir§ 2

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

3

Dur 2018/7:1

Arsredovisning 2017
Beslut

•

Direktionen antar förslaget till Arsredovisning för 2017 och lämnar ärendet
vidare till medlemskommunerna för beslut.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar årsredovisningen för direktionen.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Expediering
Kommunfullmäktige, Kattineholms Kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers Kommun

!

~\.

'1..

.Yi

Justerandes sign

.

Utdragsbestyrkande
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- - - -e Västra Sörmlands Räddningstjänst

Årsredovisning 2017

1
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- - - -e Innehållsförteckning

Ordförande och förbundschef har ordet
Direktionen
Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Verksamhetsmål
Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Funktion extern utbildning och information
Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Funktion Administration
Personalekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisningar
Redovisningsprinciper
Begreppsförklaring
Tio år i sammanfattning
Revisionsrapport

3
5
7
8
13
18
23
31
32
35
39
40
41
42
46

47
48
49

"Slanglista"
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjäli- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator (hjälistaliare)
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
FIP: Första insats person
RCB: Räddningschef i beredskap
BM: Brandmästare
IL: Insatsledare
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
Fala : Egen personal

Respekt
Kompetens

Omtanke

Samhörighet

Trygghet

Kommunikation

Effektivitet

Engagemang

VÄRDEGRUND - Så här viII vi ha de

2
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- - - -e Ordförande och förbundschef har ordet

Ett verksamhetsår har fårflutit med mycket intressanta frågor på agendan. Förbundet går nu in
i det nittonde verksamhetsåret. Arets arbete, både politiskt och i verksamheten, har fOItsatt utifrån medlemskommunernas uppdrag till VSR. Under året har vi haft flera större insatser där vi
gjort två bra insatser mot brand i byggnad genom att använda skärsläckare vid brandsläckning.
Vi har också arbetat får att skapa ett tryggare och säkrare samhälle och då samtidigt fårebygga
hot och våld mot vår egen personal. Det gör vi genom att kommunicera med kommuninvånarna,
finnas där och bygga relationer - exempel på detta är mässor, skolaktiviteter och förebyggande
arbete mot bostadsbränder.
Det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ledde till att flera av våra medarbetare valde att säga upp sina avtal, utifrån detta inleddes ett direkt och omfattande arbete får
att på kOlt tid lösa den uppkomna situationen. En tillfållig organisering har gjOlts med omfördelning av personal mellan våra stationer inom fårbundet. Arbetet med att skapa en permanent
organisering kommer att fOltsätta in på kommande år.
Ett arbete med att arbeta fram en ny internkontrollplan har skett där representanter från såväl
organisationens medarbetare som fåltroendevalda har deltagit med sin kunskap. Vi har inlett
ett omfattande arbete med att ta fram en ny kontoplan och anpassa budgetarbetet utifrån organisation och nytt ekonomisystem. Driftsättning av ekonomisystem sker 2018. Ett arbete har
även skett med att ta fram en investeringsplan.
Den externa utbildningsverksamheten har tagit några extra kliv där vi ser att andra räddningstjänster har upptäckt vårt fina övningsområde och valt att lägga en del av sin övningsverksamhet
på Flamman. Vi ser även ett intresse från stora fåretag som inte är från Olten som vill komma
och öva på vårt övningsfålt och med instruktörer från VSR. Ett annat område där vi från VSR
har kunnat bidra är inom krisledningsområdet där vår personal har genomfört övningar och
utbildningar både får den kommunala sektorn och privata fåretag.
VSR fOltsätter arbetet med att utveckla samhällets skydd mot olyckor genom bland annat tillsyner, rådgivning och omvärldsbevakning. Även samarbete med övriga aktörer på området utgör en viktig del i detta arbete.
Vid månadsskiftet februari-maj avslutade Roger Larsson sin tjänst inom VSR och Anette
Lundin tillträdde som Förbundschef. Vi har utöver detta haft rekryteringar av funktionschef/ekonom och brandmän.
I våra rekryteringar är ett av målen att VSR ska öka antalet kvinnor och personer med annan
etnisk bakgrund i organisationen. Detta ska vara en självklarhet vid nyanställningar. Under året
har tre nyrekryteringar varit kvinnor och det ser vi som positivt, dock behöver vi fOltsätta arbetet
med såväl rekrytering av kvinnor som personer med annan etnisk bakgrund.

Ekonomiskt visar våIt resultat på 558 tkr plus, detta beror främst på att årets kostnader får
pensioner blev betydligt lägre än budgeterat. Överskottet har placerats i det sedan tidigare uppstaItade projektet som är tillägnat kostnader i samband med flytt till ny brandstation.
Byggnationen av den nya brandstationen staItade under november månad. Byggtiden beräknas
till ett år. Stationen kommer att byggas och ägas av KF AB där VSR kommer att vara hyresgäst.
3
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- - - -e Ett konsultbolag har under 2017 fått i uppdrag från våra medlemskommuner att utföra en förstudie avseende fördjupad samverkan mellan VSR och Flen. Konsultbolaget förespråkar att
Flen ansöker om inträde i förbundet. Fortsatt utredning i frågan fortgår. VSR har också fÖlt
diskussioner med Räddsam Mälardalen, Södettörns brandförsvar samt Räddningstjänsten Östra
Götaland kring samverkan högre ledning.

Framöver kommer vi att fortsatt behöva utveckla vått arbete med att skapa en säker och trygg
vardag för våra anställda men också se oss som en verksamhet som arbetar för ett tryggt samhälle i stOlt, såväl inom ramen för vålt huvuduppdrag men också delvis utanför vårt kärnuppdrag. Här har vi den fördelen att vi kan bygga på vårt stora föttroendekapital och på det viset
bidra till att vi gemensamt med våra invånare i olika åldrar hjälps åt att fOltsatt bygga ett tryggt
och säkelt samhälle för alla!
Vi vill tacka våra medlemskommuner för gott samarbete. StOlt tack även till medarbetare och
fÖltroendevalda för ert engagemang och ett väl utfÖlt arbete under året. Det är en förmån att få
leda Västra Sörmlands Räddningstjänst tillsammans med detta fantastiska gäng.

Anette Lundin
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen

4
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- - - -e Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem ledamöter
från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till
förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen har det övergripande ansvaret, Förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fyra ordinarie möten samt ett extramöte gällande RiB-konflikten.
Föttroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2017-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Håkan Persson (S) V
Marie-Louise Karlsson (S) K
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Levin (L) K
Sten Holmgren JC) K
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram "Direktionens vilja". Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016- 2019. Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas
uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.
5
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- - - -e Arbetsu tskottet
Direktionens Arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Björn Andersson och Sten Holmgren. AU har haft
nio protokollförda möten under året.

Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften "God Revisionssed i
kommunal verksamhet". Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs.
Sakkunnigt biträde under 2017 har varit PwC. Under året har revisorerna även granskat VSRs
arbete med intern kontroll. Revisorernas synpunkter från granskningen var att VSR ska bli
bättre på att kommentera och redovisa förbättringsförslag vid uppkomna avvikelser. Detta är
åtgärdat i kommande redovisningar till direktionen.

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker

6
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- - - -e Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Ekonomiska mål
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans. Följande två finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
fårbundet för perioden 2015- 2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

Finansiella mål
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.

Uppföljning 2017
558 tkr, målet uppfyllt
Målet är uppfyllt

7
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- - - -e Verksamhetsmål

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019 och återfinns i uppdraget från medlemskommunerna
till VSR. Utifrån målen har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen
har uppfattat att målen som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk
Hushållning

1. VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa
sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde. VSR prioriterar
det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna olyckor är större än enstaka
räddningsinsatser. Antal tillsyner och rådgivningar har minskat under perioden. När det gäller
antalet tillsyner ser vi en nationell nedgång på antalet. Anledningen till detta är nya rekommendationer från myndigheten MSB. Övningstimmarna har ökat under perioden.
Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Arbetet redovisas i följande tabeller.

Anta t rådgivning Inom området lSO

Antat genomförda ptanerade titlsyner I
titlkommande titlsyner

~~~1

_
_

'i~lllll ~
2005

2009

2007

20 13

2011

Utfall (st)
Målvarde (st)

_
_

150

2017

2011

2015

2000

Utfall(st)
Målvarde (st)

2015
2014

2017
2016

Antal övningstimmar för RIS personal.

Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal.

2500

2013
2012

_
_

Utfall (st)
Målvarde (st)

_
_

Utfall(st)
Målvarde (st)

2000
1500

1500
1000
1000
500

500
2011

2013
2012

2015
20 14

2017
2016

20 11

2013
2012

2015
2014

2017
2016

8
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- - - -e 2. VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.

Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet räddningsinsatser kommer att minska. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans
skadeutveckling samt medborgarnas trygghetskänsla gällande snabb hjälp vid olyckor. Antal
insatser som klassas som räddningstjänst har minskat under perioden. Framkomsttiden är under
målvärdet (9 min 48 sek). Vi bedömer att målet är uppnått. Detta arbete redovisas i följande
tabeller.

TId från larm tillinsatsstyrkan anlänt Ull
larmadress vid insatser som klassas som
räddningsinsals.

':~

--- Utfall (st)
Cl Målvärde (st)

Antal ulryckningar som klassas som
räddningslj änst vid fra mkomst
_
_

Utfall (st)
Målvärde (st)

150
100

6

4

50

2
2 011

2013
20 12

201 5
2014

201 7

20 10
201 2
2014
2016
2011
20 13
2015
201 7

20 16

Anlal ulbildade personer per ar
_
_

6000

Antal informerade personer landsbygden per ar
Utfall (s!)
Målvärde (s t)

_
_

1200

Utfall (st)
Målvärde (st)

1000
800

4000

600
400

2000

200
2004

2008
2006

2012
2010

20 16
2014

2010

2012

2011

2014
2016
2015
2017

20 13

9
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- - - -e 3. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.
Antalet omkomna har minskat jämföli med föregående period. Antalet svåli skadade är detsamma jämföli med föregående period. Personer med lättare skador har minskat jämföli med
föregående period. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller.

Antal personer som skadas lindrigt i olycko r som
klassas som räddningstjänst
_
_

100

Antal personer som skadas allvarligt I olyckor
som klassas som räddningstjänst

Utfall (st)
Malvärde (st)

_
_

20

Utfall (st)
Malvärde (st)

80

2008

: II~~.~~••

2014

2010

2006

2012

20 07

2016

2011

2009

2015

2013

2017

Antal personer som omkommer i olyckor som
klassas som räddningsljänst
_
_

12

Utfall(st)
Malvärde (st)

10
B
6

: JII II.I,IIIL
1999

2004

2009

2014

Målvärdet är O personer.

4.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra
kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå ökad
trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

VSR har samverkan med samtliga räddningstjänster i länet samt avtal med de angränsande
kommunerna i Östergötland och Närke. VSR ingår också i en samverkansgrupp vid olyckor på
sjön Hjälmaren. I gruppen ingår tre län och fem kommuner. VSR har påböljat diskussioner med
Räddningstjänsten Östra Götaland, Räddsam Mälardalen och Södeliörns Brandförsvar gällande
högre ledning vid insatser. VSR ingår sedan många år i stab Sörmland. Syftet med stab sorg anisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation att använda vid
större insatser samt öka samarbetet mellan länets räddningstjänster. Vi bedömer att målet är
uppnått.

10
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- - - -e 5. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.

VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhets dag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i
samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden och Motormännens helnykterhetsförbund.
Cirka 400 elever deltog under dagen. 425 elever deltog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan för
årskurs 8 på VSRs övningsfålt där eleverna fick lära sig mer om trafik i allmänhet samt lite
extra om mopeder. På plats fanns polis och räddningstjänst för att dela med sig av sina kunskaper. Eleverna fick bland annat information om trafikförsäkringar, trafikregler och allmänt
trafikvett. Eleverna testade också på att köra mopedsimulator. Vi bedömer att målet är uppfyllt.
Redovisning sker i följande två tabeller.

Antat utbildade etever per år
_
_

Antal utbildade personer per år
Utfall (st)
Målvärde (st)

_
_

3000

6000

2000

4000

1000

2000

2005

2009
20 07

20 13
2011

20 17

2004

2 008
200 6

20 15

~.

20 12

20 10

Utfall(st)
Malvärde (st)

2016
2014

6. VSR eller genom samverkansavtal med annan räddningstjänst, ska första enhet vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
VSRs insatsområde utgörs aven stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har
VSR avtal med andra kommuners räddningstjänster. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet är delvis uppfyllt beror på ett dubbellarm
där styrkan var upplåst på det första larmet samt en brand på en Ö. Ett larm var positionerat på
fel ö och på det andra larmet fanns samma mi på två ställen i VSRs område.

Antal awi kelser från förm ågekartan.
_

Utfall(st)

c::::J

Målvärde (st)

2,4

1,8

1,2
0,6
20-:; 1
20 13
2015
201 7
20 12
20 14
2016

Mars : Dubbellarm. Maj: Brand på Ö.
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- - - -e 7.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 40%, målvärdet är 60%.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet ej är uppfyllt beror delvis på att det kan
vara svålt att identifiera dessa personer på en olycksplats. Bättre uppföljning från VSR där man
kontaktar de drabbade några dagar efter olyckan kommer troligen att öka måluppfyllelsen.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller
kriterierna för räddningslj ånst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
_
_

Utfall(st)
Målvärde (st)

60
40

20
2012

2014
20 13

2016
2015

201 7

12
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- - - -e Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Sammanfattning av året
Myndighetsutövning inom räddningstjänsten är ett stOlt ansvar och ett som kräver allt mer av
oss som utövare. Att vara lagstiftarens förlängda arm och tillse att alla, ifrån den enskilde till
de stora bolagen, inom kommunerna fåljer de lagar och förskrifter som gäller är ett stOlt och
viktigt ansvar. Rättssäkerheten vid myndighetsutövning är något som MSB har betonat vikten
av under de senaste åren. VSR har därför successivt ändrat sina tillsyns- och tillståndsrutiner
får att leva upp till MSBs rekommendationer gällande rättssäkerhet. Kontentan av detta har
visat på att tillsyns- och tillståndshanteringen har blivit mer omfattande och därför tar längre
tid, men i gengäld ger ett rättssäkrare förfarande.
Efterfrågan har fortsatt varit stor på funktionens tjänster från andra kommunala förvaltningar
och myndigheter. Detta kan tydligast belysas genom ett ökat antal remissfårfrågningar angående översikts- och detaljplaner från kommunerna.

Projekt: "Brandskydd inom kommunernas förvaltningar/
Landstinget"
Landstinget har under 2017 fOlt satt med sina byggprojekt i kommunen och en del i detta har varit att gå över och säkerställa brandcellsgränserna inom Kullbergska sjukhuset. Under året har ett omfattande projekt genomfölts i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen med att utvärdera det brandtekniska skyddet inom
deras verksamheter samt att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete.
Sotningsverksamheten fungerar tillfredställande i kommunerna. Det är fOltfarande många fårelägganden som utfårdas vid brandskyddskontroll (BSK).

Tillsyn enligt LSO och LBE
Inom VSRs verksamhetsområde finns det får närvarande 237 tillsynsobjekt. Dessa objekt är
utvalda får att ägare och verksamhetsutövare har ett gemensamt ansvar (enligt LSO 2:3 med
vidare definitioner i SRVFS 2003: 1Omed tillhörande allmänna råd) får att beskriva byggnaden
och verksamheten samt det brandskydd som finns inom dessa
Under 2017 planerade funktionen att genomfåra 83 tillsyner enligt vad som varit en tidigare
praxis. Nya fårfaranden gör att det fårväntade antalet tillsyner som genomförs av funktionen
behöver revideras. Faktiskt antal genomförda tillsyner av olika typ, uppdelat för respektive
kommun, redovisas i tabell 1 på nästa sida. I tabell 2, 3 och 4 visas sedan en jämförelse mellan
årets totala antal genomförda tillsyner och fårra årets.
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- - - -e Typ av tillsyn

Genomförda i Katrineholm

Regelbunden LSO
Annan LSO
Regelbunden LBE
Annan LBE
Regelbunden Samplanerad
Övriga tillsyner
Totalt

22
4
4
l
2
l
34

Genomförda i Vingåker
3

l
4

Tabell 1: Antal tillsyner per kommun 2017

Planerade tillsyner
(LSO) 2017

Genomförda tillsyner (LSO) 2017

Planerade tillsyn er
(LSO) 2016

Genomförda tillsyner (LSO) 2016

83

33

97

68

..

..

..

Tabell 2: Jamforelse mellan 2017 och 2016 gallande LSO-tlllsyn

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara
I VSRs verksamhetsområde finns 189 objekt som har tillstånd att hantera brandfarlig/explosiv vara enligt "Lag om brandfarliga och explosiva varor" (LBE 20 l O: 1O11). VSR
genomför tillsyn av hanteringen, tillsynen har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det
varit möjlig. Sedan den 2017-11-18 är VSR även tillsynsmyndighet över tekniska krav på vätgasmackar enligt Lag (2016 :915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.
Planerade
tillsyner (LBE)
2017

Genomförda tillsyner (LBE) 2017

Planerade
tillsyner (LBE)
2016

Genomförda tillsyner (LBE) 2016

32

7

33

19

Genomförda fas tighetstillsyner (LSO)
2017

Tabell 3: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LBE-tillsyn

Samplanerade tillsyner (LSOILBE)
2017

Genomförda hembesök 2017 i Katrineholm och
B.iörkvik

Samplanerade
tillsyn er
(LSOILBE) 2016

2

600

15

..

..

..

..

O (se hembesök)

Tabell 4: Jamforelse mellan 2017 och 2016 gallande Samplanerade tillsyner och hembesok

Sammanställning tillsyn LSO/LBE
Funktionen har inte nått de uppsatta målen 2017. Anledningen till detta är bl.a. ändrade tillsynsförfaranden, andra ansvarområden och Projekt: "Brandskydd inom kommunens förvaltningar / Landstinget". Det har varit stor efterfrågan på funktionens kompetens från andra förvaltningar och myndigheter. Troligtvis kommer arbetsbelastningen se likadan ut för 2018. VSR
har under året samverkat med andra myndigheter vid tillsyn.
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- - - -e Tillstånd brandfarliga/explosiva varor

I slutet av året fårdigställdes ett länsövergripande arbete där man tagit fram en gemensam ärendehantering, gemensam syn på föreståndares kompetens och nya ansökningsblanketter som håller på att implementeras i organisationen. Under året har 26 ansökningar om tillstånd för brandfarliga varor och 6 ansökningar om tillstånd för explosiva varor inkommit. VSR har under året
utfårdat 22 tillstånd för brandfarlig vara och 6 tillstånd för explosiv vara. En av medarbetarna
på funktionen ingår också sedan december i MSBs expertgrupp LBE som en av nio kommunrepresentanter .

Vid årsskiftet fanns det 210 stycken (174/36) tillstånd för hantering av brandfarliga/explosiva
varor imedlemskommunerna.

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
Tillståndsansökningar för brandför brandfarlig vara 2017 farlig vara 2016
11
6
20
24

Tabell 5: Antal ansökningar per kommun 2017

Tillståndsansökningar
för explosiv vara 2017
Vingåker
Katrineholm

2

4

Tillståndsansökningar för explosiv vara 2016
3
5

Tabell 6 Antal ansökningar per kommun 2017

Sevesoanläggningar
I VSRs verksamhetsområde finns tre Sevesoanläggningar. Två objekt finns i Vingåkers kommun och ett finns i Katrineholms kommun. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen Sevesotillsyn på Nammo Vingåkersverken AB. I Katrineholms kommun finns även en farlig verksamhet som ej är Seveso-klassad.

Sotning
I Katrineholms och Vingåkers kommuner utförs genom avtal rengöring och brandskyddskontroller (BSK) av Skorstensfejarna LJ AB. Antal utfårdade sotningsföreläggandena är fortfarande många. Uppföljningen av verksamheten 2017 har genomförts med hjälp av regelbundna
möten, telefonkontakt, mailkonversation samt begäran om statistik för det gångna året.
Under året har 13 personer ansökt om dispens för egensotning, 7 i Vingåkers kommun och 6 i
Katrineholms kommun.
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- - - -e Brandskyddskontroll (BSK)

BSK syftar till att kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar från brandskyddssynpunkt. BSK är en myndighetsutövning och förelägganden om åtgärder :far beslutas. Under
2017 utfårdades 557 förelägganden, 365 i Katrineholm, 151 i Vingåkers kommun, av dessa är
140 åtgärdade. En stor del förelägganden gäller takskyddsanordningar.

Antal BSK ob.iekt
Katrineholm
Vingåker
Katrineholm
Vingåker

2år
3 år
107
2130
21
1262
Genomförda brandskyddskontroller 2015
32
675
2
570

6 år
6464
2 185
1290
558

Tabell 7: Antal brandskyddskontroller per kommun 2017

Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv
roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för byggnadsnämnden i
samband med fysisk samhällsplanering och vid granskning av brandskyddsdokumentationer.
VSR deltar vid tekniskt samråd då byggherre eller byggnadsnämnd kallar. Under året har VSR
biträtt andra myndigheter 134 gånger.

Utredning
När en räddningsinsats är avslutad skall VSR se till att olyckan undersöks i skälig omfattning.
VSR ska klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen genomfölts. Inom
VSR används begreppen grundläggande och fördjupad undersökning. Under 2017 har en fördjupad undersökning genomfölts. Vidare har två stycken bränder undersökts djupare, dock har
dessa inte dokumenterats som fördjupade undersökningar. Anledningen till detta är att undersökningarna har genomfölts tillsammans med polisen då de har begält ett sakkunnigutlåtande
(risken för människors liv/hälsa samt spridningsrisken) av VSR.
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- - - -e Framtiden

Vi kommer att genomfåra färre tillsyner men med en högre kvalite. Här behöver det prioriteras
och riskbedömas vilka objekt/verksamheter som ska få tillsyn. Båda kommunerna har intentionen att växa, vilket är roligt. Bygglovsansökningarna får ny- och ombyggnationer avlöser
varandra och efterfrågan är stor på vår sakkunskap inom projektering av brandskydd. Behovet
av kunskap inom fårebyggandearbetet kommer inte minska, snarare öka. Att våra medlemskommuner ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm gör det allt mer attraktivt att bosätta
sig här. Det kommer givetvis även skapas flera arbetstillfällen i kommunerna. Dagens medmänniskor vill ha bra och snabb service, nära till allt, livskvalite i form av boende, upplevelser,
naturen runt hörnet med mera. Vi är bara en liten del av ett pussel för att morgondagens kommuninvånare ska kunna erbjudas denna service och uppleva detta hos oss. För att säkerställa
detta står VSR inför en rad utmaningar får att behålla/utöka kompetensen inom LSO och LBE,
kvalitetssäkra myndighetsutövningen, samarbeta mer med övriga räddningstjänster, synas och
verka på sociala medier och vara tillgängliga när kommuninnevånarna söker kontakt. För att
bemöta invånarnas förväntningar och att förebygga den framtida riskbilden behöver VSR vara
lyhörda och ständigt analysera den framtida samhällsutvecklingen.

Framtiden var igår, vad händer i morgon?

Marcus Asplund
Funktionsansvarig
fitnktion förebyggande
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- - - -e Funktion extern utbildning och information
Extern utbildning
Syftet med den externa utbildningen är främst att stärka den enskildes förmåga att själv kunna
förebygga bränder och andra olyckor samt göra ett första ingripande om olyckan ändå uppstår.
Våra utbildningar är riktade mot kommunala förvaltningar, företag, skolelever och andra organisationer. Den största andelen utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsverksamheten i kommunerna. Under 2017 har antalet utbildningstillfållen ökat kraftigt mot föregående
år, från 160 utbildningstillfållen 2016 till 225 tillfållen 2017. VSR har utbildat 3 840 personer.
Av dessa är 34 personer över 65 år, 843 personer är kommunanställda. Antalet utbildade från
landsbygden är 1 007 stycken. Anledningen till den stora minskningen av antalet utbildade är
att vi under året ändrat i planering för när skolutbildningar genomförs för högstadiet. Det kommer att genomföras utbildningar för den gruppen i bÖljan på 2018.
Våra tre huvudsakliga utbildningstyper är: Brandskyddsutbildningar som är företagsanpassade mot lokala förhållanden och gäller allt från systematiskt brandskyddsarbete till grundläggande brandskyddsutbildning och utrymningsövningar. Ett annat exempel på utbildningar är
Heta Arbeten som riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skärning, osv. På uppdrag av Brandskyddsföreningen har vi genomfört 13 utbildningstillfållen i
Heta Arbeten, där har vi utbildat totalt 193 personer. Sjukvårdsutbildningar, som Hjärt- och
lungräddning med hjärtstartare och Första hjälpen till anställda vid olika företag och förvaltningar. Skolutbildningar, som trafiksäkerhetsutbildningar, brandutbildningar för olika årskurser och kampanjen mot anlagd brand som "Upp i rö!C'. Utbildningarna har genomfölis på
plats hos företaget, på skolan eller på vårt övningsområde.
Utöver dessa tre områden har vi under året även genomfört utbildning för andra räddningstjänster. Främst gäller detta lagstadgade rökdykarövningar men även mer specialinriktade övningar
mot konstruktionsbränder. Glädjande är även att ett så stOli företag som Scania i Södeliälje
väljer att komma till övningsfåltet "Flamman" för att öva sina brandgrupper. Vid totalt 6 tillfållen har VSR genomföli utbildning för Scania och det är även planerat för en fortsättning
under 2018.
Ett annat område där det finns ett uppdämt behov av utbildning och övning är inom krisledningsområdet. Där har vi kunnat erbjuda och genomföra utbildning och övning både för kommunala förvaltningar och bolag samt för privata företag. För att klara den utökade efterfrågan
på utbildning har vi skapat en grupp av intresserade instruktörer med både heltidspersonal och
RiB-personal. Den gruppen har genomgått utbildning för att vara instruktör inom både brand
och sjukvård. Undertecknad vill rikta ett extra tack till den gruppen för den entusiasm och positiva inställning som gjort det möjligt att utveckla vår utbildningsverksamhet.

Skolutbildning
VSRs personal har utbildat skolelever i båda våra medlemskommuner. Sexåringar på förskolorna har fått besök av räddningspersonal med medhavd brandbil. Elever i årskurs ett har fått
komma till brandstationen i Katrineholm för att se 1l2-föreställningen. Vi har även utbildat
årskurs fem om förebyggande mot brand, utrymning samt hur man handlar om olyckan är
framme. Vi erbjöd alla sjundeklassare att bada isvak och få utbildning kring svaga isar. Från
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- - - -e Katrineholm deltog i stort sett alla elever och även om inte alla valde att hoppa i vaken så var
intresset stort. Vingåkers kommun valde att inte delta i årets utbildning.

Under året har alla elever i årskurs åtta i Katrineholms kommun genomgått en trafiksäkerhetsutbildning som innehöll trafikregler med inriktning mot moped och EPA-fordon samt sjukvård.
Utbildningen genomfordes på "Flamman" där det forutom utbildning i lektionssalar, där man
fick möta polisen, Nationalfåreningen for trafiksäkerhetens främjande och genomgå en sjukvårdsutbildning, även bjöds på korv och genomfördes tipspromenad. Gymnasieelever i årskurs
två på Duveholms- och Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbildning. För årskurs tre genomfordes en trafiksäkerhetsdag där polis och räddningstjänst föreläste
i aulan. Därefter fick eleverna testa voltbil, älgsimulator m.m. Sedan släpptes en bil från hög
höjd där räddningstjänst och ambulans genomforde en räddningsinsats på den demolerade bilen. Ett stort tack till heltidspersonal och RiB-personal på alla våra stationer for det sätt ni genomfort alla besök och utbildningar för skolelever.

Släckning med brandfilt

Övning med handbrandsläckare

Tipspromenad

Servicegruppen serverar korv
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- - - -e Teaterföreställningen 112

Under vecka 37 (brandskyddsveckan) genomfördes i samarbete med Kulturskolan och kulturföreningen DUD en teaterfåreställning för årskurs ett. Målet är att på ett roligt sätt lära barnen
att fårebygga olyckor. Teatern spelades tillsammans med musiker och skådespelare från Kulturskolan och personal från VSR. Förutom fårestäIlningarna under skoltid genomfårdes även
en föreställning i samband med vårt Öppet hus på lördagen v.37. Ni som inte sett föreställningen
rekommenderas att besöka oss i samband med Öppet hus 2018, den fårestäIlningen är verkligen
sevärd får alla, inte bara för första-klassare.

Information
VSR har medverkat vid 16 olika informationstillfållen och 2 121 personer har blivit informerade främst om brandskydd i hemmet genom att ha tagit emot olika typer av informationsmaterial. Av dessa var 622 nyanlända personer.
Exempel på tillfållen där vi informerat är under brandskyddsveckan med öppet hus, Vingåkers
marknad, Stadsparken på nationaldagen, julskyltning och i samband samt vid grannsamverkansmöten.
På prov genomfårdes under ett antal veckor på våren att heltidspersonal åt lunch tillsammans
med skolelever på olika skolor i Katrineholm. Kostnaden för maten sponsrades av Brandskyddsfåreningen i Södermanland. Försöket fåll så väl ut att skolorna själva ville fortsätta med
detta och aktiviteten har fortsatt även under hösten. Brandmännen sprider sig i matsalen och
sitter med och pratar med barnen som en kompis. Förhoppningsvis kan de verka som fårebilder
och ge en lugnare matsituation.
Under året har det planerats och förberetts får att personal från räddningsstyrkorna på heltid ska
genomföra hembesök. Den verksamheten har dragit igång under hösten och genomförs under
torsdagskvällar samt på söndagar. Vid besöken pratar man om brandskydd i hemmet och kontrollerar att det finns brandvarnare.

Övningsfältet Flamman
Övningsfåltet "Flamman" är basen får vår interna övningsverksamhet och likaså den externa
utbildningen. Heltidspersonalen har i huvudsak övat under lördagar och söndagar och den externa utbildningen äger rum under vardagar. Ungdomsbrandkåren har också sin hemvist på övningsfåltet. Preparandkursen får länets nyanställda RiB-brandmän i länet har haft en utbildningsvecka fårlagd på övningsfåltet.
Två av länets räddningstjänster har varit i Katrineholm för övning/utbildning. Dels Flen som
förlagt all sin rökdykarövning på fåltet, både vår och höst med hela sin personalstyrka. Eskilstunas räddningstjänst har celtifierat sig i motorsåg samt haft insatsövningar mot konstruktionsbrandshuset.
På initiativ av Länsstyrelsen i händelse av stora olyckor har det under två dagar övats stabsarbete med hela länets stabsorganisation i Katrineholm.
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- - - -e Arbetarkommunen och Moderaterna har under 10 kvällar haft möten i lokalerna på övningsfåltet. Arbetet med att förbättra och förnya övningsfåltets meny av olika övningar har fortsatt under året.

Fixar-Malte
Fixar-Malte ska hjälpa till med praktiska göromål hos äldre. Hjälpinsatsen ska medföra minskad
risk för olyckor som kan medföra personligt lidande samt höga kostnader för samhället. FixarMalte har även en social funktion då den äldre kan känna sig trygg i större utsträckning då det
finns möjlighet att bli sedd och hörd. Verksamheten är avsedd för personer från 65 år och uppåt
samt personer med funktionsnedsättning. Målet med verksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet.
Syftet är att personer över 65 år skall få hjälp med vardagliga sysslor som de kan ha svått att
utföra själva. Sysslorna ska inte rymmas inom den vanliga hemtjänsten. Exempel på uppgifter
som Fixar-Malte utför är att hänga upp gardiner, tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra
göromål av liknande att. I samband med besök i hemmet ges råd om skaderisker och brands äkerhet. Det görs även en inventering av andra olycksrisker, t ex. kan nämnas behovet av bättre
belysning och att eliminera risken för att snubbla eller halka osv. En checklista fylls i vid vatje
besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett hjälpmedel vid utvärderingen av uppdraget. Kommunerna ansvarar för att analysera innehållet i utvärderingarna och
ta ställning till behovet av eventuella åtgärder. Fixar-Malte medverkar även vid olika informationstillfållen för att marknadsföra sina tjänster.
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- - - -e Antal hembesök utförda av Fixar Malte

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2017
47
34
49
56
60
36
(semester)
53
51
59
87
56
588

Antal besök 2016
45
46
40
50
58
41
8 (Semester)
34(semester)
47
70
92
60
591

De flesta som använder fixar Malte-tjänsten är mellan 75- 89 år. Drygt hälften av de som utnyttjat tjänsten har inte hemtjänst. Ar 2017 genomfördes totalt 588 hembesök. Målvärdet på
700 hembesök uppnåddes således inte.

Antal genomförda hembesök av fixar malle i
Katrineholms kommun
_
_

600

: : J1_J
2010
20 12
20 14
201 6
20 11
2 01 3
201 5
2017

Utfall(sl)
Malvärde (st)

Antal genomförda hembesök av fixarmalle i
Vingåkers kommun

:::1

_
_

Utfall (sl)
Malvärde (st)

~Unl .

20 10
20 12
20 14
20 16
20 11
20 13
2 01 5
20 17

Per Gustafsson
Funkt;onsansvarig
extern utbildning
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- - - -e Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Organisation av räddningsstyrkor
Funktionen ansvarar för förbundets fem räddningsstyrkor samt RCB-beredskap. Styrkorna består aven heltids styrka i Katrineholm. Övriga styrkor bemannas med räddningspersonal i beredskap, vilket benämns som RiB. Insatsledaren från heltidsstyrkan är alltid räddningsledare
vid insatser i förbundets verksamhetsområde. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen som
räddningsledare.

Högsjö
Beredskapen upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare. Övrig
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
Vingåker samt heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen
alternativt RCB.

Vingåker
Beredskap upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare och två
brandmän. Arbetsledaren är FIP och åker direkt med egen bil till aktuellIarmadress. Vid större
insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm. Räddningsledare är insatsledaren
från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

Björkvik och Julita
Beredskapen upprätthålls av RiB-personal, arbetsledare och FIP. Den som är i beredskap är
arbetsledare och han/hon kan åka direkt med egen bil till aktuellIarmadress. Vid vissa larm kan
FIP välja att åka till stationen för att åka tillsammans med styrkan. Övrig personal har ingen
beredskap utan så kallad fri inryckning tillämpas. Vid insatser inom Björkvik och Julitas insatsområde larmas alltid heltidsstyrkan i Katrineholm.

Katrineholm
Heltidsstyrkan består aven fristående insatsledare. IL agerar som räddningsledare i hela förbundet. Vidare består styrkan aven st yrke ledare (SL) och fyra brandmän.

Katrineholm RiB
Beredskap upprätthålls av RiB-personal, styrkans sammansättning är två brandmän. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

RCB
Den person som är Räddningschef i beredskap larmas vid samtliga larm inom förbundet. RCB
har det normativa och strategiska ansvaret för hela utryckningsorganisationen. I funktionen
RCB ingår att agera som funktion TiB (tjänsteman i beredskap) imedlemskommunerna.
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- - - -e Uppföljning Larm

Direktionen vill årsvis folja utvecklingen av antalet olyckor inom ramen for begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Det totala antalet larm under året var 711
mot 765 for 2016. Detta innebär en minskning med 54 larm. Antal larm inom ramen for räddningstjänst blev under året 107. Förgående år var det 123 larm. Direktionens vilja är således
uppfyllt.
Larmen fordelas per station enlig nedan.

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Antal larm .ian-dec 2017
541
111
35
13
11
711

Antal larm .ian-dec 2016
562
140
27
20
16
765

Antalet utryckningar har minskat under perioden. Nedan redovisas utryckningsstatistik samt
insatser som klassas som räddningstjänst de sista åren.

Antal utryckningar

_
_

600

_
_

Utlall(st)
Målvärde (st)

150

400
200

Antal utryckningar som klassas som
räddningstj änst vid framkomst

Utlall (st)
Mål'lärde (st)

100

j

2001

50

2006

2011

2016

il~1

2010
20 12
20 14
20 16
201 1
20 13
2015
2017

Fördelning av larm per olyckstyp
Automatlarmsutryckningarna har minskat, 188 (210) stycken varav fyra (sju) orsakats av brand
eller tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 184 stycken (203). Brand ej i byggnad har ökat under 2017 med 11 st. Brand i byggnad har minskat med sex st. Trafikolyckor har
minskat från 156 till 142. För "IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans" har organisationen larmats
vid 74 (96) tillfållen.
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- - - -e Övning

Övningsverksamhetens mål 2017 har varit att planera övningsverksamheten utifrån gällande
förmågebeskrivning och förmåga per station. Detta kommer fortsätta även under 2018. Den
stora utmaningen är att följa upp förmågebeskrivningen på individnivå.

Heltidsstyrkan
RiB
Summa

Övningstillfållen
2017
125
112
237

Övningstillfållen
2016
122
116
238

Övningstimmar
2017
2687
2434
5121

Övningstimmar
2016
2217
1784
4001

Mångfald
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSR är också
representerade med en representant i PACTAS jämställdhetsråd. Vid planering av den nya
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.

Samverkansavtal
VSR har samverkansavtal om räddningsinsats med samtliga kommuner i länet, samt med Nerikes Brandkår, Finspångs Räddningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovisas den hjälp som utväxlats under året.

Flen
Sörmlandskusten
Eskilstuna
Finspång
Rtj Östra Götaland
Nerike Brandkår

Erhållit
hjälp
2017
1
O
O
O
1
O

Bistått med
hjälp 2017
3
O
1
3
3
1

Erhållit
hjälp
2016
1
O
O
1
2
O

Bistått med
hjälp 2016
2
2
1
1
7
O
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- - - -e Stab och Ledning

VSR har tillsammans med övriga räddningstjänster i länet gemensamma rutiner för stabsarbete.
Varje räddningstjänst har också förbundit sig att skicka en stabsutbildad person till den räddningstjänst som vid räddningsinsats är behov av stabsresurs. För VSRs del är det i första hand
RCB som biträder med hjälp då annan räddningstjänst kallar på behov.

Skapa mervärde vid räddningsinsatser
För att stödja de drabbade har direktionen beslutat att VSR, i rimlig grad och utan att dra på sig
större extra kostnader, ska stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet ska
anpassas efter varje specifik situation, det kan handla om psykosocialt omhändet1agande, vara
en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att
minska skadeutfallet och öka lärandet i och utanför organisationen.

Antat medborgare som kontaktat VSR efter
insats.

60

_

Utfall (st)

_

Mal'larde (st)

Anta l gånger som insatspersonal aktivt kontaktat
drabbade eller skapat mervärde fö r de drabbade.

25

_

Utfall(st)

_

Mål'lärde (st)

20
40
20
20 11

LlL
2013

2012

2015

2014

l
20 17

2 0 16

15

10
5
20 11

201 3
2 01 2

20 15
2 0 14

20 17
20 16
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- - - -e Fordon

I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon:
Station
Katrineholm

Fordon i VSR

Julita
Björkvik

Vingåker
Högsjö

Under en period har verksamheten gjort stora investeringar i fordon. De mest kostsamma investeringarna som är genomfårda de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och två nya förstabilar.
Nu står terrängrnotorcykeln och tankbilen på tur att bytas ut under 2018. VSRs fordonspark står
sig bra i konkurrens mot andra räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB)
Föreningen har avtal med VSR och är ansluten till Föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer.
Styrelsen har under året hållit två möten. Årsmöte hölls under februari på Björkviks brandstation. Personal har deltagit på kvällsövningar och lördagsövningar samt kallats ut på larm vid 13
tillfällen. Kåren har på uppdrag av MSB gjort 160 hembesök med inriktning Brandsäkelt hem,
olycksrisker i hemmet, tolv andra utbildningar har genomfölts i HLR och det trygga hemmet.
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- - - -e Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR

Vid nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog UBK tillsammans med räddningstjänsten i stadsparken med ansiktsmålning får barnen och en station för att skjuta prick med vattenslang. Ledare från ungdoms brandkåren medverkade tillsammans med VSR får att finnas på plats under
kväll och natt i samband med skolavslutningen. Allt får att ge studenterna i kommunen ett tryggt
studentfirande. UBK medverkade även på tomtenatta i Katrineholm.

Civil Insats Person (CIP)
Ett av VSRs mål är att andelen insatser där allmänheten gör en fårsta insats innan insatsstyrkan
är på plats ska öka. Tidsfaktorn är ofta avgörande får utgången av händelsen. För att stärka den
fårmågan har VSR startat upp åtta CIP områden. Områden dit våra räddningsstyrkor har längst
framkörningstid kommer att prioriteras. För att nå ut med informationen till prioriterade områden samarbetar VSR med polisens grannsamverkansområden. Ett samarbete har även inletts
med Brandskyddsfåreningen i Södermanland som stödjer projektet och kommer att bistå med
gruppfårsäkring får de personer som är CIP.
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- - - -e Några av årets insatser

2017-03-16 Utsläpp farligt ämne. Kuveli med ett vitt pulver i som inkommer till PostNord
Vingåker. Utrymning av lokaler samt sanering av personer genomfårdes.

2017-06-13 Brand i byggnad. Brand i del av soffa orsakad av okänd anledning som sprider sig
vidare till vinden. Familjen vaknar av att brandvarnaren tjuter och lyckas ta sig ut ur villan.
Effektiv släckning tack vare skärsläckaren samt användande av värmekameran.

2017-08-02 skogsbrand. Mycket besvärliga fårhållanden. Det var extremt torrt i marken. Insatsen pågick under ett dygn. Markägaren skötte sedan bevakningen själv ytterligare några dygn.
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- - - -e Sammanfattning och Framtid Funktion Räddning

Nya byggnadsmaterial och fårekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa högre
krav på val av metod och taktik vid kommande insatser. För att möta dessa krav finns behov av
att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens "verktygslåda" (metoder,
utrustning o. dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta medför krav får de som leder räddningsinsatser, viktigt att välja rätt metod och taktik. VSR behöver skapa förutsättningar får att det
ska finnas fler alternativ i vår verktygslåda. Räddningsledaren ska ges möjlighet att kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg vid insatser.
Under 2016 rapporterade MSB och flera medier om att dödsbränderna är tillbaka på en hög
nivå igen. Flera tragiska bostadsbränder med dödlig utgång inträffade. VSR har tillsammans
med många andra räddningstjänster i landet startat upp ett arbete för att minska antalet dödsbränder. Sedan slutet av 2017 genomför VSR hembesök. Genom att få en personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brand filt så minskar risken får
att drabbas aven bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
VSR kommer att fortsätta med hembesöken under 2018 . VSRs fårmågebeskrivning kommer
under 2018 att uppdateras. Förmågebeskrivningen är ett viktigt dokument för funktionens verksamhet. Förmågebeskrivningen styr övningsverksamheten och den operativa fårmågan . Funktionen ser fram emot att få fOltsätta arbetet med det reviderade och delvis nya uppdraget från
medlemskommunerna, och ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en stark operativ förmåga
under perioden 2017-2019.

MalNas Gårdholt
Räddningschef
Funktionsansvarig Räddning
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- - - -e Funktion Administration

Funktionen är ny sen i september 2017 och består aven funktionsansvarig ekonom samt en
administratör.
Under hösten har arbetet främst handlat om att förbereda implementeringen av nytt ekonomisystern. I och med infårandet av nytt ekonomisystem från årsskiftet har även ny kodplan får
VSR arbetats fram. Den nya kodplanen bygger på Kommun-Bas 13, vilket är den kodplan som
en majoritet av landets kommuner använder. Bytet har inneburit en del jobb med att översätta
budget 2018 till den nya kodplanen och det kommer även ge konsekvensen att den ekonomiska
uppföljningen för 2018 inte blir jämförbar med tidigare år på samma sätt som förr. Det ställer
högre krav på att det ekonomiska utfallet följs noga månadsvis i jämförelse med utlagd budget,
samt att prognos får helåret prioriteras redan tidigt på året. Under hösten har även befintlig
investeringsplan setts över som en del i den långsiktiga planeringen gällande budget får VSR.
Dessa delar är en del i att ge fårutsättningar att nå VSRs mål om ett årligt positivt resultat.
Funktionens uppdrag under 2018 blir bland annat att säkerställa att rutiner och arbetssätt arbetas
fram som är anpassade till det nya systemet, får att på så sätt underlätta får samtliga budgetansvariga att nå uppsatta mål. Väl fungerande rutiner bidrar till en korrekt redovisning och till
detta hör även korrekt genomförda inköp. Under 2018 kommer mycket fokus ligga på flytt av
brandstation med tex inköp av material och inredning. För större upphandlingar infår flytten
kommer Telge inköp att användas som ett stöd.
Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt kommer att fåljas upp i internkontrollen får 2018.
Inrättandet av den nya funktionen innebär även viss revidering av befintliga styrdokument, detta
beräknas vara klalt i februari 2018.

Johanna Gustafsson
Funktionsansvarig Administration
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- - - -e Personalekonomisk redovisning

Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång men utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna står för 76,6 % (79,6%) av förbundets totala kostnader.

Kompetensförsö rj ning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 75, varav 35 heltid och 40 RiB. Under året har 9
personer anställts och 8 personer slutat (varav fyra RiB) .

Personal som slutat under 2017
Andreas Andersson
Gert Holmgren
Roger Larsson
Christer Sundqvist
Patrik Williamsson
Tonny Adrelius
Daniel Larsson
Pierre Szabo
Personal som har anställts under 2017
Johanna Gustafsson
Helena Svensson
Johan Harter
Jimmy Idström
Ulf Karlsson
Peter Norgren
Robert Rigo
Robeti Dahlqvist
Magnus Karlsson

Brandman
Brandman
Förbundschef
Brandmästare
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
Ekonom
Brandman
Instruktör
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Medelåldern bland de anställda var vid årets slut 43 ,2 (43) år. Genomsnittliga anställningstiden
är 11,9 (13,4) år.
ÅldersfOrdelning personal 31/12 2017
30-49år
RiB
<29år
Julita
5
Björkvik
4
1
Vingåker
6
1
Högsjö
6
1
21
SummaRiB
3
<29 år
30--49 år
Heltid
Katrineholm
3
31

> 50
1
5
3
1
10
> 50
8

Medelålder
44,6 (45,2)
52,1 (51,5)
42,5 (41,2)
39,6 (38)
44,7 (43,9)

Anställningstid
13,605,2)
18,5 (16,7)
10,6 (9,6)
12,900,7)
13,9 (13,1)

41,7 (42,1)

9,9 (13,7)
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- - - -e Lönepolicy

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag får lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner
Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. F ör 2017 minskar kostnaden
med 1 760 tkrjämfålt med föregående år.

Kostnad
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd Ap
Avsättning framtida utbetalning
Löneskatt (24,26%)
Framtida värdesäkring
Summa

2017
l 085
876
-204
539
463
2759

2016
188
883
2380
882
186
4519

2015
189
811
1064
965
245
3274

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året. Kompetensutveckling är högt
prioriterat i VSR och varje person i heltidsorganisationen har en personlig utvecklingsplan som
uppdateras vid medarbetarsamtalen.

Utbildning
Tillsyn A
Räddningsledare B
Räddningsledare A
Räddningsinsats

Antal personer
2
1
1
1

Utöver MSBs kompetensutbildningar har personalen medverkat i en mängd kortare kurser och
konferenser såsom BRAND 2017, Kostnaderna för kompetensutveckling under 2017 uppgår
till 227 tkr (218 tkr).
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- - - -e Arbetsmiljö och hälsa

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpm·band på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på brandstation i Katrineholm.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under året 6,02 % (5,9 %), RiB-personal har haft 35 sjukdagar under året (50). En organisation som har mellan 3-5 % i sjukfrånvaro
rälmas som en verksamhet med låg sjukfrånvaro. Rehabiliteringsutredningar sker vid längre
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår under året till 82 tkr (72 tkr) för dag 2 - 14, får dag
15 - 19, 11 tkr (147 tkr).

Sjukfrånvaro
Heltid
RiB
O (109) dagar
O (8) dagar
<29 år/dagar
0(3,3) %
0(1,9) %
%
453 (303) dagar
35 (28) dagar
30-49 år/dagar
1,3 (1,1) %
7,41 (4,9) %
%
O(14) dagar
50 <dagar
73 (109) dagar
0,0 (0,7) %
3,48 (5,1) %
%
527 (521) dagar
35 (50) dagar
Summa dagar
6,02 (5,9) %
0,7 (1,0) %
%
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfårdelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid upprepade frånvarotillfållen med kOlitidsfrånvaro eller om personen själv begär det. Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 24 tkr (17 tkr).

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden får hälsoundersökningar
uppgick under 2017 till 147 tkr (108 tkr) och arbets-EKG till 49 tkr (52 tkr).
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- - - -e Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
DRIFfREDOVISNING Utfall
2017
Intäkter
Kommunbidrag
34627
Extern utbildning
1462
1 218
Automatlarm
352
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva
121
varor
Tillsyn
165
Fixar-Malte
244
Övriga intäkter
84
Finansiella intäkter
De/summa intäkter
38273
Interna intäkter (PO)
8813
Summa intäkter
47087
Kostnader

Budget
2017

Avvikelse
2017

Utfall
2016

34627
1 300
1345
347

O

162
-127
5

34015
910
257
346

105
205
230
470

16
-40
14
-386

j

38629
8965
47594

-356
-152
-507

I

162
276
239
2239
7
38450
8865
47315

r

I
I

I

t

I
I

I

Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader

35762
2262
5 7 14

Årets resultat

558

14
2454
5
316
46528

135323
3350
5882

-439
1 088
168

35217
4108
5746
29
2249

515
47590

-14
66
-5
199
1062

4

554

-281

O

2520

246
47596

Arets resultat +558 tkr beror främst på att årets kostnader for pensioner blev lägre än budgeterat
efter den senaste prognosen från KP A. Arets överskott öronmärks for kostnader i samband med
den kommande flytten av brandstation enligt direktionsbeslut fattat i december 201 7.
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- - - -e Avvikelser i den ekonomiska redovisningen

Intäkterna visar ett minusresultat på 356 tkr som förklaras med att en återbäring från AF A försäkring blev dubbelbokförd på intäktssidan 2016 men återförd under 2017. Externutbildningen
visar ett plus på 162 tkr mot budget.
Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kostnader visar ett resultat på -439 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter
arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar ett
plusresultat på 1 501 tkr mot budget.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2016
2017

Personal
79,6%
76,6%

Material
4,8%
7,9%

Hyror
6,2%
6,6%

Tjänster
9,0%
8,3 %

Övrigt
0,4%
0,4%

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

Extern
utbildning
2,4 %

Automatlarm
3,0%

Avtal
Voith

Tillsyn

Fixar
Malte

Övrigt

2016

Kommunbidrag
88,5 %

0,9%

0,7%

0,6%

3,9%

2017

90,5 %

3,8%

3,2%

0,9%

0,4%

0,6%

0,2%
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- - - -e Föregående års resultat

Ar 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under
2014. Ar 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861kr användes under 2015. Dessutom
avsattes ytterligare 300 tkr 2015. Under 2016 användes 439 tkr av dessa. Av de öronmärkta
medlen återstår 955 tkr 2017-12-31.

Årets resultat
Arets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr. Det
positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat efter den
senaste prognosen från KP A, samt att kostnader i samband med flytt av brandstation inte varit
aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i slutet av 2018.

Årets resultat i förhållande till balanskravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att året ger ett positivt resultat. Det finns inget underskott
från tidigare år att återställa.

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA -KL.

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyin~jänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Aterlånade medel

2017
22033
-1 085
1930
463

2016
18844
-188
2587
186

O

O

-1 047
63
22356
22356

-19
623
22033
22033

Likviditet
Förbundet hade 2017-01-01, 4 606 tkr i bankmedel och vid periodens slut 8722 tkr.
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- - - -e Soliditet

Det egna kapitalet är positivt med 7 108 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 36
399 tkr. Soliditeten är således 19,5 %.

Investeringsredovisning
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2017 gjordes inga större
investeringar. Avsatta pengar för ny brandstation användes ej under 2017. Förbundets fordonspark bestod vid årets slut av 20 fordon . 9 fordon har en totalvikt över 3,5 ton, 11 fordon
har en totalvikt under 3,5 ton.

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Ny brandstation
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget

Utfall

Budget

Utfall

2017

2017

2016

2016

50
O
O
O
2830
291

18
O
O
O
O
293

130
3 100
O
10
O
1 386

65
3745
63
4
O
848

3171

311

4626

4725

Avskriv.
tid (år)
30
10115
10
10
10

38
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- - - -e Resultaträkning
Redovisning i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2

Utfall
2017
tkr
3646
-34939

Avskrivningar

3,5

-2454

-2520

-33747

-34108 -34057

-33018

34627
-322

34627 ' 34 015
O
7
-515
-246

32914
O
-320

558

4

-424

not
1

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Årets resultat efter finansiellt netto

Budget Resultat
2017
2016
tkr
tkr
4002 14428
-35590 -36235

Resultat
2015
tkr
3202
-33 978
-2242

-2249

1-281
j

Reducering av samtliga realisationsvinster
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

O
O
O
O

O

-102

O

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

558
O
O

4

-281

-526

Balanskravresultat

558

4

1-281

-526

j

Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

8
558

439

861

j 159

335

39
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- - - -e Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

1Not 2017

558

2016

1

12015

8

O

5

2454
323
3335

159
-439
2249
3 189
5 158

-104
1 335
4566

916
-793
5281

3 114
364
6821

-311

-4726

-4 175

O

O

O

-311

-4726

-4 175

Förändring skuld finansiell leasing

-139

-139

-102

Summa kassa.flöde

4116

416

2544

Likvida medel vid periodens bÖljan
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

4606
8722

4190
4606

1646
4190

4116

416

2544

Arets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kass{~flödefrån den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflödefrån investerin~sverksamheten

11

335
-861
2242
1627
3343

40
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- - - -e Balansräkning
Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

2017

2016

2015

tkr

tkr

tkr

not

j

10960 11 383
13285 14839
2 150
2316
5 26395 128537

11 759
12564
1 740
26063

I

6 1283
1 179
4
4
4602
8718
10005 15785

,

36399 134322

Summa tillgångar

2095
4
4186
6285

32348

j

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital

•~
7 6549
558
7108

6830
-281
6549

I
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar

7254
-424
6830

I

9
17 991 117 731
4365
4302
22356 22033

15 165
3679
18844

!
Skulder
Långfristiga skulder
KOltfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

j

572
711
10 6364
5029
6936
5740
36399 134322

850
5824
6674
32348
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- - - -e Ansvarsförbindelser

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år

Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Avgifter o ersättningar

l 879

2429

2395

Extern utbildning

1462

910

577

Övriga rörelseintäkter

306

1088

230

Summa

3646

4428

3202

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

2017-12-31
24584
2762
2295
2885
151
2262
O
34939

2016-12-31
24728
l 737
2229
3276
156
4108
O
36235

2015-12-31
23211
2183
2199
3444
159
2762
20
33978

Not 3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5- 30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.

Not 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (21 %)
Katrineholms kommun (79%)
Summa

2017-12-31
7272
27355
34627

2016-12-31
5986
28029
34015

2015-12-31
6563
26351
32914

42
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- - - -e N ot 5 A n l"aggnmgstl'II19angar
o

Belopp i tkr Fastigheter
Bokföli ingående värde
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Belopp i tl{r Inventarier
Bokföli ingående värde ink!. leasing
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar
Nt6F
or d'
rmgar
o
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KP A
Upplupna intäkter
Avräkningskonto Vingåker
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

JuIita/Björkvik Övningsfält
2570
Il 633
18

-579
-83
O
1926

-2241
-358
O
9034

Fordon
24730
O

Övr, invent,
4166
293

-9891
-l 554

-l 850
-373
-86
O
2150
11184

O
13285
15211

2017-12-31
746
473
24
-48
82
O
O
7
1283

2017-12-31
14203
18
14 221
-2820
-441
O
10960
2017
28895
293
29189
-11 741
-1927
-86
O
15435
26395

2016-12-31
653
170
O
343
7
O
O
6
1179

2016-12-31
14138
64

2015-12-31
12 191

-2380
-440
O
11382

-288
O
11903

2016
24357
4661

2015
10970
4115

29018

15085

-10054
-l 809
O
O
17155
28537

- l 093
O
O
13992
25895

2015-12-31
186
146
O
230
18
O
O
461
1041

43
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- - - -e N ot 7E;get K apJta
' I
Belopp i tkr
2017-12-31 2016-12-31
Eget Kapital
6549
6830
955
Därav projektmedel avsättning
l 351
Arets avsättning
O
O
Ianspråktagande av projektmedel under året * O
-439
Summa projektmedel
955
912
-281
558
Arets Resultat
71 08
6549
Summa Eget Kapital
* Korrigering ianspråktagande 2015 fOr intern mtäkt 43 tkr
Nt8P
' kt me dl
e
o
rOJe
Belopp i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie ny brandstation Katrineholm
SläckmedelstiIIsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning

2017-12-31
Utfall
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ack utfall
100
15
42
68
40
275
64
18
15
247
37
383
7

O

1311

Därav projektmedel avsiittninglbudget
Avsättning ål' 2015 samt korrigering
Ack ut(aIl 2017-12-31

1955
311
-1 311

Summa projektmedel

955

2015-12-31
7254
1955
300
-861
1394
-424
6830

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1955

Avvikelse
O
5
8
57
10
3
-24
22
-5
3
-l
327
6
233
644

Not 9 PensionsfOrpliktelsel' och pensionsmedel
2017-12-31
2016-12-31
Belopp i tkr
Förmånsbestämd Ap
431 7
3810
Särskild avtalspension
13 674
13 921
Ansvarsförbindelser
O
O
4365
4302
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
22356
22033
Finansiella placeringar
O
O
22033
Ater lånade medel
22356
VSR har Inga pensIOnsförpiIktelser gentemot fötiroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet P A KL,

2015-12-31
3327
11 985
O
3715
19027
O
19027

44
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- - - -e Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Övrigt
Avsättningar för pensioner

2017-12-31
22033
-1 085
1 930
463
63
-1047
22356

2017-08-31
22033
-723
745
310
80
O
22445

2016-12-31
18844
-188
2587
186
623
-19
22033

100%

100%

100%

Specifikation: Avsatt till
pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad fårmånsbestämd ålderspension
PA-KL Pensioner

12630
4317

12475
4163

13 921
3810

1044

1425

O

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

17991
4365
22356

18063
4382
22445

17731
4302
22033

Akutaliseringsgrad

Not 10 K ort f"
nstlga sI{Il Id er
Belopp i tkr
Pensionsskuld, individuella
delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
anställda
Avräkningskonto Vingåker
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2017-12-31

2016-12-31

2015-08-31

876
213
1484

883
214
1567

811
389
1 612

64
O
2671
O
27

67
O
1240
O
107

73
O
1668
O
O

124
903
2
6364

13
938

307
956
O
5822

5029

N ot 11 Ö vnga e.J'n
I {VI'd'Itetspaver mn d e poster
Belopp i tkr

Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2017-12-31
260
63
323

2016-12-31
2566
623
3189

2015-12-31
1309
318
1627

45
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- - - -e Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovisningssystemet.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldfölis och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsfölis.
Sociala avgifter har bokfölis i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsfölis och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter).
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar
görs under en period om 5- 30 år och påböljas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Pensionsskulden har beräknats av KP A och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kOliare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en kOlitids inventarier och kostnadsförs direkt
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- - - -e Begreppsförklaring

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
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.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
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.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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- - - -e Tio år i sammanfattning

Invånare
(anges 31/12 året innan)
Netto kostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tlcr)
Arets resultat
(tkr)
Netto investeringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm (procent av totala antalet larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2008
41244

2009
41 174

2010
41214

2011
41321

2012
41224

2013
41645

2014
41 765

2015
42237

2016
42415

2017
42821

27537

30160

29507

30020

30719

28845

30208

33134

34056

33747

668

733

716

726

745

687

723

784

803

788

30500

31500

30146

30462

31528

31367

31979

32914

34015

34627

2366

2277

3047

3336

3563

3500

5491

3202

4428

3646

1297

1241

l 144

1097

1057

910

1035

577

910

1462

2889

786

425

63

255

682

1549

321

177

558

5382

7781

5482

2248

619

898

5820

4175

4726

311

19 165

22135

23777

25182

25061

26182

30026

32348

34323

36399

6045

14450

-810

812

2267

4150

1 931

O

O

O

3825

4281

4706

4769

5023

5705

7254

6714

6550

7108

18 %

19 %

20%

19 %

20%

21 %

24%

21 %

19%

20%

22123

22058

21463

21068

21903

23008

22671

23327

24724

24584

10053

11 567

12113

13 009

14746

15601

17217

18844

22033

22356

1660

1344

1 615

1 419

1564

1450

1685

l 723

1567

1484

98

86

78

79

79

80

73

82

82

75

255

265

198

64

74

225

829

527

450

402

532

580

613

590

598

610

614

663

765

711

52

52

48

51

51

47

49

50

44

47

198
(37%)

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

184
(26%)

5691

5601

5053

4064

4034

7117

6492

5724

5835

6458

48

326

SÖRMLAND VATTEN

Årsredovisning 2017
Vingåker Vatten och Avfall AB

327

VD har ordet
Delaktighet skapar motivation!
Tack vare mina drivna och engagerade medarbetare har vi med stor skicklighet kunnat arbeta
oss igenom den största utmaningen under verksamhetsåret 2017, att ta oss an inkommande
uppdrag samtidigt som vi klarat av driften av den
befintliga verksamheten. Med målmedvetenhet
och beslutsamhet har vi lyckats med såväl
omfattande samordningsprojekt som mindre
omfattande projekt som tillsammans har en ekonomisk omfattning motsvarande det dubbla mot
vår normaldrift. Framgångsfaktorerna för att klara
av den här utmaningen ligger i våra värderingar;
öppenhet, delaktighet och engagemang. Är du
delaktig, då blir du också motiverad.

Sörmland Vatten och kommunens tjänstemän
inom samhällsplaneringen fungerar optimalt.
För att kunna leverera, samtidigt som vi själva
har stora projekt att utföra, är det viktigt att vi tillsammans med kommunerna bestämmer tidplan
för kommande projekt. Vi måste tillsammans
vara ute i god tid, fördela arbete, göra upphandlingar, informera varandra och hålla varandra
uppdaterade. På så vis får medarbetarna och
konsulterna en ärlig chans att genomföra et!
tillfredsställande arbete och leverera enligt
tidplan för invånarnas bästa.

Vi har en vision som vi arbetar efter för att
nå övergripande mål i vår affärsplan. Inom
Sörmland Vatten är medarbetarna bland annat
delaktiga när de är med och arbetar fram målen
för sin verksamhet för att nå de övergripande
målen för Sörmland Vatten. Alla medarbetare i
vår verksamhet är betydelsefulla och ska känna
sig uppskattade. Medarbetarna är den viktigaste
resursen jag har och jag är otroligt stolt över den
insats de har gjort under det gångna året. Det är
fantastiskt att det, även när det blir tungt, alltid
finns en stor glädje i det arbete de utför. De vill
så mycket, och de har i hög grad lyckats med att
uppnå så många betydande mål i år. Det är helt
otroligt!

I februari 2018 är det 10 år sedan beslut
fattades att starta bolaget Sörmland Vatten och
Avfall AB. Mycket har hänt under decenniet och
för att fortsätta leverera när kommunerna växer,
anpassar vi nu vår kommande affärsplan som
träder i kraft 2018. Som ett led i den exploatering som sker i kommunerna har vi behövt ställa
om bolaget för att klara av de ökade antal uppdrag, och därmed fått flera nya ledare. För att ge
dem och våra medarbetare stöd och utveckling,
har vi därför under året påbörjat ett ledarskapsprogram. Den nya affärsplanen tillsammans
med ett nytt samlat ledarskap och den alltjämt
positiva drivkraften hos medarbetarna, skapar
möjligheter för oss på Sörmland Vatten att även
under nästa verksamhetsår nå de mål som sätts
inför det kommande jubileumsåret.

Samarbete - en framgångsfaktor
Inför år 2018 är en av huvuduppgifterna att klara
av den exploatering som sker i Flen, Katrineholm
och Vingåker. Liksom i Sverige i övrigt, byggs det
i våra kommuner många nya fastigheter samt
infrastruktur till dessa, där vatten och avlopp
är en viktig del. Samtidigt har vi själva stora
utmanande projekt i våra befintliga anläggningar, vilket medför att det är stor press i att få
tag på konsulter, entreprenörer och specialister.
Framgångsfaktorn som gör utmaningen möjlig
att genomföra och som i slutändan gagnar
invånarna i Flen, Katrineholm och Vingåker på
bästa sätt är att utveckla samarbete. För att
våra politiska organ ska ha möjlighet till en helhetssyn när beslut i samhällsplaneringen ska fattas, är det av största vikt att samarbetet mellan

Större möjligheter

Björnar Berg
VD

Vingåker Valten och Avfall AB
Organisationsnummer 556766-0302
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Organisation
Sörmland Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnd Sörmland Vatten, hade under
2017 som medeltal 72 anställda, av dessa var
37 procent kvinnor och 63 procent män.

Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom
att planera avfallshanteringen så att gällande
lagar och fastställd renhållningsordning följs.
Renhållningen ansöker om nödvändiga tillstånd när det gäller återvinningscentralerna,
administrerar taxor och föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen upphandlar och
följer upp entreprenörer för kärIavfallsinsamling samt tömning av slam från små avlopp.

Bolaget har två huvudprocesser, VA och
renhållning, samt två stöd processer, administration och kundservice/kommunikation,
i organisationen.
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar
och huvudmannaskap. VA ansvarar för
löpande drift och underhåll av vattenverk
och avloppsreningsverk, vatten- och avlcippsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm
Biogas. VA genomför planerade investeringar,
upprätthåller ledningskartor och samordnar
regelverken för VA-taxor och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen).

Administration svarar för ekonomi samt
stödjer övriga verksamheten och styrelserna
i administrativa frågor.
Kundservice/kommunikation ansvarar för
och utvecklar kontinuerligt den interna och
den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer. För information och
kunddialog används framför allt telefon,
e-post, hemsida och sociala medier.

.-

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
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Vatten och avlopp

Vision

Sörmland Vatten ska - för att Sörmland Vatten är ett föresäkerställa en hållbar utveck- döme med service och miljö
ling - leverera dricksvatten i fokus.
samt omhänderta avlopps- Vi erbjuder tjänster av god
vatten och hushållsavfall kvalitet till lägsta möjliga kostutifrån krav och förväntningar
nad genom att vidareutveckla
hos myndigheter, kunder och
effektivitet, kompetens, kundägare.
service och miljöanpassning.

4

Vingåker Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556766·0302

Devis
Service och miljö - varje dag

Värderingar
•
•
•

öppenhet
delaktighet
engagemang
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Bolagsstyrning
Styrande dokument

Styrelsen

Ägarna, vilka ytterst är kommunfullmäktige,
styr bolaget genom en bolagsordning och ett
särskilt ägardirektiv. Till styrande dokument
hör också ett aktieägaravtal som tecknats
mellan ägarna.

Vingåkers kommunfullmäktige tillsätter och
entledigar styrelsen i Vingåker Vatten enligt
föreskrift i bolagsordningen. Kommunfullmäktige utser fem stycken styrelsemedlemmar och utser också ordförande och vice
ordförande i styrelsen. Vingåkers kommunfullmäktige har utsett bolagets nuvarande
styrelse för tiden intill dess årsstämma 2019
har hållits.

Utöver ovan nämnda styrande dokument
utövar också ägarna sin beslutanderätt
på bolagets årsstämma där var och en av
ägarna har en röstrepresentant närvarande.
Styrelsen har fastställt en affärsplan för åren
2014-2018 som ligger till grund för verksamhetens arbete.

Styrelsen fattar årligen ett beslut om en
arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbete samt ger också
en instruktion av arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen också en
instruktion gällande rapportering till styrelsen.

Styrelsens sammansättning under 2017
Kristina Jonsson

Ledamot, ordförande

Tommy Persson

Ledamot, vice ordförande

Marie-Louise Thyberg

Ledamot

Lars-Ove Winberg
Olle Olsson

Ledamot
Ledamot
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Id-märkning Flen och Vingåker
Nu är vi taggade!
Sörmland Vatten har under året genomfört id-märkning av
alla kärl och containrar i Flen och Vingåkers kommuner.
Det handlar om 10 000 kärl och containrar som fått en
tagg och en streckkodsetikett monterad av vår entreprenör
Ragn-Sells. Ett nära samarbete och ett stort engagemang
från både Sörmland Vatten och Ragn-Sells har varit en
framgångsfaktor för ett lyckat resultat.

Sörmland Vatten och Ragn-Sells i samarbetet med taggningen av kärl.

För Sörmland Vatten är det viktigt att fortlöpande utveckla de tjänster bolaget har i uppgift
att leverera för att klara av morgondagens
behov och krav. Idag präglas kärl avfallstjänsten av olikhet mellan de tre kommunerna
vilket försvårar utvecklingen mot en mer
effektiv tjänst. För att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet startades projektet id-märkning under december
2016 och pågick fram till oktober 2017.

Vad innebär id-märkning?
Id-märkning av kärl innebär att varje tömning
kan registreras med identitet, tidpunkt och
position med hjälp aven tagg på kärlet och
läsarutrustning på sopbilen.
- En tagg är en plastbricka som innehåller
ett chip med ett unikt id-nummer, som kopplas ihop med aktuell fastighet. En stor fördel
med id-märkningen är att vi kan se tidpunkt
när kärlet har tömts om en kund ringer och har
frågor om sin tömning, säger Kathrina Falk
projektledare på Sörmland Vatten.
I Katrineholms kommun är kärlen sedan
tidigare id-märkta och koordinatbestämda,
där tillämpas även vikttaxa vilket innebär att
kärlen vid tömning registreras och vägs.

Taggen är en liten plastbricka med ett chip som
nitas fast på kärlel.

6

- Det är viktigt att förstå att alla förutsättningar
har funnits en tid när det gäller tekniken i
både verksamhetssystem och fordon samt

Vingåker Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556766-0302
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kunskapen, men vi har inte kunnat nyttja
det till fullo så som vi kan göra nu, fortsätter
Kathrina.

Tillgång till kärl
För att få tillgång till kärlen samt för att kunderna skulle veta när Sörmland Vatten skulle
komma till just deras område hängdes en blå
hängare på kärlet med uppmaning att låta
kärlet stå kvar på platsen. På så sätt behövde
inte kärlet stå framme under hela perioden
projektet pågick.

- Jag visste inte ens vilken storlek på kärl
jag hade hemma, eller om det blivit id-märkt,
men det kunde Sörmland Vatten direkt se i
verksamhetssystemet när jag frågade, de såg
dessutom när det hade tömts. Att sedan
komma hem och se att det faktiskt hade monterats en tagg och en etikett på kärlet var
jätteroligt, säger Kristina Jonsson.

Inför att kärlen id-märktes skapades en film
som visade hur hela processen skulle gå till.
Det gjorde att kunden förstod vad som skulle
hända och skapade förtroende för Sörmland
Vatten. Filmen har tagits emot på ett väldigt
positivt sätt inom kommunerna men även av
externa parter som valt att visa upp den som
ett gott exempel när det gäller kommunikation.

Inspelning av filmen som visade hur taggningen
skulle gå till och fördelarna med id-märkta kärl.

Resultatet
Hängaren på sopkärlen som talade om att kärlet
skulle taggas.

Utmaning
En av de största utmaningarna var att skapa
en förståelse för vad id-märkning innebär.
Kunskapen finns såklart inom bolaget, hos
medarbetarna både på kontoret och på återvinningscentralerna men behövde förmedlas
av bolaget tillsammans med entreprenören
för att kunna uppnå ett lyckat resultat med
id-märkningen.
Sörmland Vatten fick frågor och funderingar
om varför detta genomförs samt vad det skulle
innebära för kunden. Ett bra exempel på hur
id-märkta kärl snabbt kan ge svar bjöd ordförande i Vingåker Vatten på:

Genom att driva arbetet i projektform har
projektgruppen kunnat prioritera och fokusera
på rätt aktiviteter i rätt tid. Förmånen att ha
en egen projektledare har gjort att Sörmland
Vatten lyckats driva ytterligare ett stort projekt
i egen regi med få resurser, tillsammans med
en entreprenör, under sommartid, och dessutom förvalta kompetens som finns inom
bolaget.
- Genomförandet har gett oss ännu mer
ordning i våra verksamhetssystem, där vi
rättat upp de få felaktigheter som funnits för
att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet gentemot våra kunder, säger Ann-Christine Nyberg
renhållningschef på Sörmland Vatten.
- Det uppnådda resultatet har överträffat
mina förväntningar och vi kan inte annat än
vara stolta, avslutar Ann-Christine.
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Klättring i avfallsranking
Vi klättrar uppåt!
Katrineholm är den tredje bästa avfallskommunen. Det visar Avfall
Sveriges statistik över avfallsverksamheten i Sverige. Flen klättrade från
115:e plats till 8:e plats och Vingåker hamnade på en nämnvärd 22:a plats.

SÖRMLAND VATTEN

Grattis Katrineholm!
Vi är 3:e bästa
avfallskommun

Den fantastiska klättringen i Katrineholms kommun uppmärksammades bland annat på Sörmland
Vattens hemsida, i sociala medier och med skyltar på sopbilarna.

- Klättringen i avfallsrankingen är ett kvitto
på att vårt långsiktiga arbete, från beslut om
avfallsplanen 2012 och framåt, har lönat sig!
säger Ann-Christine Nyberg, affärsområdeschef renhållning.
Det är kommunernas branschorganisation
inom avfallshantering och återvinning, Avfall
Sverige, som årligen delar ut utmärkelsen
till bästa avfallskommun. Beräkningen görs
utifrån ett sammanvägt index som speglar
avfallsverksamheten på ett övergripande sätt,
så som kundnöjdhet, återvinning av material
och matavfall, total avfallsmängd samt andel
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Gröna påsen har bidragit till
klättring i avfallsranking
Matavfallsinsamlingen i den gröna påsen som
lanserades under 2016 är en av de största
bidragande orsakerna till att Flen, Katrineholm
och Vingåker klättrat i avfallsrankingen. Den
kommun som lyckades bäst i Sverige, Lunds
kommun, har utsortering av bland annat matavfall och förpackningar vid varje fastighet.

8

- Att hushållsavfallet samlas in med fordon
som drivs på biogas, ett klimatneutralt och
förnyelsebart drivmedel, och att det matavfall
som samlas in rötas till biogas och biogödsel,
är definitivt det största skälet till att vi kunde
klättra i rankingen, berättar Ann-Christine.
Hon är stolt över att det gedigna arbetet med
upphandlingar, justeringar av föreskrifter och
taxor, plockanalyser och en massiv informationsinsats till kommuninvånarna inför matavfallsinsamlingen gett ett så positivt resultat.
Men det finns också det som kan förbättras.
- Vingåker var exempelvis bättre på att
sortera ut matavfall än Katrineholm. Flen i sin
tur lämnade mer avfall till deponering. Både
Flen och Vingåker hade större mängd hushållsavfall än Katrineholm, så visst finns det
att arbeta vidare med under kommande år.
Det bästa vore förstås att matavfall inte uppstår överhuvudtaget. Men att fortsätta sortera
ut det matavfall som uppkommer och uppmuntra till att sortera ut förpackningar och
returpapper gynnar allas, både ekonomi och
miljö, konstaterar Ann-Christine.
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Fortsatt kommunikation
Den lyckade klättringen i avfallsrankingen är
förutom ett gediget arbete inom Sörmland
Vatten också en bekräftelse på att kommunikationen med kommuninvånarna har fungerat
tillfredsställande. Renhållningen ger kommuninvånarna förutsättningar för att kunna sortera
ut matavfallet och sedan handlar det om att
uppmuntra och att påminna. Ann-Christine
hoppas inför kommande verksamhetsår
att kundnöjdheten ska förbättrats. Kundnöjdhetsindex pekar på att kunderna i en- och
tvåfamiljshus i Flen och Vingåker är något
nöjdare än i Katrineholm. Kommunernas återvinningsstationer har blivit färre under året,
vilket säkert påverkat kundnöjdheten negativt.
Hennes förhoppning är ändå att utbyggnaden
av sorteringsram pen på Vika återvinningscentrai i Katrineholm, en ny återvinningscentrai i Flen tillsammans med den fortsatta
kommunikationen med kommuninvånarna
ska förbättra kundnöjdheten kommande år.
- Vi vill fortsätta vara bra på det vi är bra på och
förbättra oss där vi kan! Vi är glada över det
vi hittills lyckats åstadkomma, men tänker inte
slå oss till ro, förklarar Ann-Christine.

Kundenkiiten som från och med 2018 kommer
skickas ut varje år.

kvalitetscertifierade och föregår med gott
exempel vad gäller exempelvis utsortering
av matavfall och förpackningar. Eftersom
kommuninvånarna förväntas sortera sitt avfall så bör även kommunernas verksamheter
föregå med gott exempel för att utsorteringen
av återvinningsbart material ska kunna öka.

Trots att Sörmland Vatten lyckats så bra
med avfallsplanens åtgärd, att utsortera matavfallet, poängterar Ann-Christine att de
inte nöjt kan luta sig tillbaka. Det är dags
att gå vidare. Sörmland Vatten är miljö- och

- Kunderna och kommunerna gör ett bra
jobb, men nu måste vi se framåt och under
nästa avfallsplaneperiod från 2018 fram till
2022 kommer vi att fokusera på utsortering av
farligt avfall, textil, förpackningar och returpapper. Den gröna påsen är givetvis med hela
tiden, säger Ann-Christine och förklarar att
renheten i den gröna påsen ska undersökas
i nästa steg. Vår ambition är att vara bland de
bästa avfallshanterarna i Sverige!

Att hushållsavfallet sam/as in med fordon som
drivs på biogas har bidragit till k/liltringen i avfallsranking.

Förhoppningen är alt b/and annat den nybyggda
återvinningscentra/en i F/en ska förbiJttra kundnöjdheten.

Vi vill göra rätt!
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Expansion inom VA
De har en otrolig kompetens!
Inom några år går mer än 15 procent av medarbetarna inom affärsområde
vatten och avlopp (VA) i pension. Medarbetare som har lång och gedigen
erfarenhet inte bara inom sin yrkesdel utan även inom hela VAs ansvarsområde. För att ge utrymme till kompetensöverföring har vi både rekryterat
ersättare och fyllt på med mer kompetens.

Per Ivarsson, affärsområdeschef VA tillsammans med nyrekryterade Stefan Hagman och Emma Landen.
- Vi rekryterar och låter de nyanställda medarbetarna gå parallellt rned de erfarna kollegorna
under lite längre tid, för att skapa utrymme till
ännu bättre kompetensöverföring. Det är viktigt
att tillvarata deras kunskap, samtidigt som det
inte bara är att förmedla kunskapen till en ny
person utan att i så stor utsträckning som möjligt
digitalisera den kunskapen, berättar Per Ivarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp.
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skillnad på det arbete som utförs, poängterar
Marie Noren, produktionschef på VA.
Stefan Hagman, som arbetat i 18 månader som
drifttekniker på avloppsreningsverket Rosenholm, och Emma Landen, som började som
drifttekniker på avloppsreningsverket och på
biogasmacken under hösten 2017, är några av
de nyanställda

Anledningen till nyrekryteringen är förutom generationsskiftet en expansion som äger rum på
VA-sidan. Här ska ett 20-tal olika större projekt
genomföras under de kommande fem åren, och
det är utöver den ordinarie driften.

- Att jobba på VA känns jättebra! Bra sammanhållning och jag känner mig verkligen välkommen. De jag jobbar närmst har en riktigt bred
kompetens. Frågar jag något så får jag gedigna
svar, berättar Emma som tidigare har arbetat
med biogasfrågor hos en annan arbetsgivare.

- Projekten, som varierar i storlek från några
miljoner till 100 miljoner kronor, kräver resurser
och det var inte hållbar! med den tidigare personainumerären, menar Per.

Även Stefan är imponerad över den kunskap
som finns och det ihärdiga arbete som bedrivs
med att förbättra VA-processen.

- Vi har en härlig personalmix från ingenjörer till
de med ren yrkesutbildning. Genom att få arbeta
både med projekt, drift och kunskapsöverföring
skapar det en bra dynamik vilket gör en enorm

- När jag kom till Sörmland Vatten slogs jag av
vilken stor vilja det fanns till att göra förändringar
och vilken stor kompetens som fanns här på VA.
Helt fantastiskt! Jag är djupt imponerad och
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kan absolut rekommendera andra att
arbeta här, säger
Stefan.
Som en följd av antalet nyrekryteringar
och flertalet nya
större projekt har
även en omorganisation ägt rum på
verken. För att möta
behovet krävdes en
annan typ av organisationsstruktur, där
arbetsroller och
nya
Marie Noren, produktionsfunktioner parats
chefpå VA.
ihop.
- Som exempel, har vi på verken skapat en
service- och underhållsgrupp och en grupp som
ansvarar för driften av vattenverk, reningsverket och biogasmacken. Nu är det glasklart
vem som gör vad. Det blir lättare att målstyra
och mindre saker faller mellan stolarna, förklarar Marie.

En bra start
För Marie är det viktigt att hennes nya medarbetare känner sig välkomna redan innan de
kommer till första arbetsdagen. Därför använder
hon sig av det introduktionsprogram som finns
inom Sörmland Vatten för att säkerställa att
den nya medarbetaren snabbt ska känna sig
delaktig i verksamheten.
- Jag vill få mina medarbetare att känna sig riktigt välkomna. Det är viktigt att de får rätt förutsättningar så att de snabbt känner sig behövda,
sedda och som en del i gruppen. Det gäller redan innan första arbetsdagen har börjat. Därför mailar jag någon vecka innan de börjar och
berättar vem de ska träffa samt vart de ska ta
vägen så att de får en bra start. Efter varje introduktionsdag utvärderar vi vad som varit bra och
går tillsammans igenom dagens olika nylärda
moment. När veckan sedan är slut får de göra
en utvärdering av veckan så att vi kan se vad vi
kan göra bättre till nästa gång.
Emma som nyligen genomfört introduktionsveckan berömmer initiativet.

- Jag har aldrig varit med om ett sådant välkomnande. Presentation av alla chefer och ett
gediget välkomnande från samtliga avdelningar är något som andra bolag skulle ta
efter, säger Emma som tycker att det är skönt
att som nyanställd få känna sig förberedd
inför sin nya arbetsplats.
Marie poängterar också att det är viktigt att
konstant arbeta med förbättringar, också i
driften, och därför satsar VA stort på utbildning och kompetenshöjning.
- Det är ett stort värde för oss medarbetare att
bredda kompetensen. Att förnya kompetensen
gör organisationen mindre sårbar.

Ökad digitalisering
Under året har VA-sidan arbetat med att
utöka digitaliseringen av de olika IT-systemen.
En del system har uppgraderats och andra system har beställts.
- Ordet digitalisering är ett modeord säger Per,
men poängterar att för deras del är det verkligheten.
- Vi måste förflytta mänsklig kunskap och
pappersnotiser in i den digitala värden samt
säkerställa att systemen hjälper oss med
urval till beslut. Vi måste också nyttja ny
teknik där systemen framöver gör mycket av
vårt manuella arbete inom VA, säger Per.
Sörmland Vatten ska under de kommande åren arbeta mer och mer med att nyttja
tekniken så driften säkerställs med mindre
mänsklig insats. Att genomföra digitaliseringen kommer vara utmanande inom flera
områden. Ett exempel är att systemen på verken ska kommunicera med systemen på ledningsnät och kundservice. En annan utmaning
är att få alla medarbetare att ta sig an och
använda systemens fullständiga potential.
- Förhoppningsvis kommer också digitaliseringen påverka våra kunder positivt. Det är
vårt mål att våra kunder ska kunna ta del av
mer data från vår verksamhet. Exempelvis ska
pågående driftarbeten presenteras med automatik på hemsidan. Vår förhoppning är att delar
av detta kommer lanseras redan under 2018,
avslutar Per.
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Måluppföljning
[Nyckeltål

r Komrllun)bölag

Enhet . lI'Iål.20fö

Kund

80 procent av våra kunder ska vara mer Sörmland Vatten
än nöjda.

%

80,0

75 procent av våra kunder ska känna
förtroende för Sörmland Vatten och
Avfall AB som leverantör av VA- och
renhållningstjänster.

Sörmland Vatten

%

75,0

Nöjd-Medarbetar-Index ska överstiga
60 procent.

Sörmland Vatlen

%

>60

Medarbetarnas kännedom om bOlagets
värderingar ska vara högre än BO
procent.

Sörmland Vatlen

%

> 80

Bolagets sjukfrånvaro som ett snitt på
årsbasis ska understiga 2 procent.

Sörmland Vatten

%

< 2,00

Till 2018 minska mängden miljöpåver.

Totalt FKV

kg

< 294 348

kande utsläpp (COl-ekvivalenter från
fossila bränslen och freoner) i förhållande tm 2013 års nivå.

Kg CO'·
ekvivalenter

Vingåker

kg

< 90 623

Avser VA.
För2013
saknas utsläpp
från insamling
av externslam.

Totalt FKV

kg

<4,85

Kg freoner

Vingåker

kg

< 3,06

Totalt FKV

kg Cu

<520

kgZn

<648

kg Hg

<0,54

kg Cd

<0,86

kg Gu

< 37

kg Zn

<44

kg Hg

< 0,06

kg Gd

< 0,Q7

Medarbetare

Hållbarhet

Till 2018 förbättra slammets kvalitet

med avseende på miljöstörande och
oönskade ämnen' i förhållande till 2013
års nivå .
• Koppar (Gu), zink (Zn), kvicksilver
(Hg), kadmium (Cd).
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Minska mängden oönskade utsläpp av
näringsämnen från våra pumpstationer.

Optimera energiförbrukningen.

kg
BOD

< 1740

kg
Totalkväve

<420

kg
TotaIfosfor

< 36

Totalt FKV

kWh

< 13071129

Vingåker

kWh

< 3 028 924

Flen, Katrineholm,
Vingåker

Driftproblem i
samband med
systembyte
samt strömavbrott.

Innefattar all
förbrukning av
energi förutom
vid insamling av
hushållsavfall.

Finans

Utfall ska följa årets bUdget.

Sörmland Vatten
Vingåker Vatten

Finanspolicyn ska följas i ägarbolagen.

Vingåker Vatten

Bolagets VA~verksamhet ska ha en
långsiktig (10 år) investeringsplan.

Sörmland Vatten

Samtliga investeringsprojekt ska vara i
balans i förhållande till budgeterade medel.

Sörmland Vatten

Uppföljning sker
månadsvis.

Produktion renhållning
Minst 50 procent av matavfallet
Genomsnitt FKV
behandlas biologiskt så att biogas
produceras och växtnäringen tas tillvara
på produktiv åkermark 2017.
Vingåker

%

~

50,0

Utfall 2016.
Mäts vart~
annat år.

%

~

50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Farligt avfall förekommer inte i hushålls- Genomsnitt FKV
avfallskärlet 2017.

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Vingåker
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I.tilyckelt~1

j{åmmUn/bdlag·

iE"Ii"f fillil2:918

i,Utfall.2å17 ii Kommerilår.
"-

Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall understiger
20 procent 2017.

~

..

Genomsnitt FKV

%

<20,0

Utfall 2016.
Mäts vart-

Vingåker

%

<20,0

Utfall 2016.

annat år.
Mäts vartannat år.

Att vi aktivt inventerar och Identifierar
totalt 300 fler slamanläggningar till
2018.

Flen, Katrineholm,
Vingåker

st

300

Genomsnitt FKV

st

O

Vingåker

st

O

Produktion VA

Dricksvatten ska aldrig vara otjänligt.
Levererad vattenmängd jämfört med
debiterad mängd vatten ska understiga
2013 års utgående värde.
Antal vatten läckor ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Genomsnitt FKV

%

<25

V/ngäker

%

< 30

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Vingåker

st

<4,0

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Vingåker

st

<4,0

Identifiera och åtgärda minst 6 feIkopp-

Genomsnitt FKV

st

~6

lade dagvattenledningar per år och
kommun till 2018.

Vingåker

st

~6

Inläckageltillskottsvatten, mottagen
mängd i avloppsreningsverken jämfört
med levererad mängd dricksvatten, ska
understiga 2013 års utgående värde.

Genomsnitt FKV

%

<45

Vingåker

%

< 55

Vingåker

USG

<2,4

Antal avloppsstopp ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Mottagen mängd spillvatten jämfört med
debiterad mängd spillvatten (utspädningsgrad) ska understiga 2,0 i Flen,

1,6 i Katrineholm och 2,4 i Vingåker.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Vingåker Vatten och Avfall AB,
organisationsnummer 556766-0302, avger
härmed årsredovisning för Vingåker Vatten
och Avfall AB för verksamhetsåret 2017.

Systematiskt kontrollprogram

Miljö- och kvalitetsarbete

2017.

Sörmland Vatten har, som driftbolag och
betydande samhällsaktör, en viktig roll när det
gäller att säkerställa nuvarande och kommande
generationers tillgång till friskt vatten och en
väl fungerande avloppsrening. Bolaget ska
också ansvara för kommunernas åtaganden
enligt miljöbalken, avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Det systematiska
målarbetet inom Sörmland Vatten bedrivs
långsiktigt med syfte att:
• skydda människors hälsa och miljö mot
skador och olägenheter.
• minimera föroreningar till vattendrag, luft
och åkermark.
• nå nationella, regionala och lokala miljömål.
• ha en effektiv vattenproduktion, spillvattenrening och avfallshantering.
• uppfylla kvalitets- och kapacitetsbehov.
Detta åstadkommer vi genom att:
• hushålla med material, råvaror och energi.
• aktivt arbeta med kommunikation och information i syfte att minimera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
minska oönskade ämnen i densamma.
• aktivt arbeta med kommunikation och information med syfte att minimera oönskade
ämnen i spillvatten och dagvatten.
• optimera möjligheten till återanvändning
och återvinning avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
• vara en kompetent beställare.
• öka förebyggande underhåll.
arbeta för nöjda medarbetare.
För all verksamhet inom Sörmland Vatten
finns fyra ledstjärnor:
Bra service
Stolta och engagerade medarbetare
Långsiktig hållbarhet
• God ekonomi

Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna SS-EN
ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
Fern internrevisioner genomfördes under
Dricksvattnet kartläggs och kontrolleras systematiskt, bland annat genom en arbetsmetod
kallad HACCP (Hazard Analysis and Critical
Controi Points).
Laboratoriet på Rosenholms avloppsreningsverk är ackrediterat mot standarden
ISO/IEC 17025:2005 och kontrolleras genom
intern och extern revision. Ackrediteringen
säkerställer bland annat att laboratoriet uppdaterar dess metoder, har full spårbarhet i dokumentation och att eventuella problem som
uppkommer följs upp och utreds.
Revaq (Ren Växtnäring från Avlopp Ovalite)
är ett certifieringssystem för återföring av
växtnäring via avloppsslam till jordbruket.
Målet med Revaq är att balans ska råda mellan
till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark. Samtliga avloppsreningsverk inom
Sörmland Vatten, utom Julita reningsverk,
är certifierade enligt Revaq.

Väsentliga händelser för
Sörmland Vatten
•

•

Under 2017 har vi startat arbetet
med en ny affärsplan för Sörmland
Vatten. Arbetet har involverat hela
personalstyrkan samt styrelsemedlemmar under processen som pågår. Den
nya affärsplanen beslutas under 2018
och kommer gälla för åren 2018-2023.
Ledningen har beslutat att genomföra
kundenkäten varje år från 2018.
Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.
Under året har fokus varit att säkerställa
kompetensförsörjningen. Flertalet rekryteringar har genomförts och även en organisatorisk anpassning för att möta behovet.
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•

•

21 upphandlingar har under året genomförts i bolaget till ett avtalsvärde av
ungefär 52 miljoner kronor. Ramavtalet
gällande matavfallspåsar är en av årets
mest lyckade upphandlingar. Då vår leverantör oväntat gick i konkurs blev vi tvungna att upphandla ny leverantör i rekordfart
för att inte bli utan påsar.
En gemensam krisövning med Sörmland
Vatten, Katrineholms och Flens kommuner gällande en större händelse med
dricksvatten i regionen har genomförts.

•

•

Renhållning

Avfallsplan 2013-2017
• Arbetet med avfallsplan 2013-2017
avslutades i december 2017. De flesta mål
och åtgärder har nu avslutats på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som inte
kunnat slutföras är beroende av att beslut
efter den nationella utredningen om förändrat producentansvar, med stor inverkan på i vilken riktning kommunerna
ska hantera avfallsfrågor, har uteblivit
under planperioden.
• Atgärder kring farligt avfall inklusive eloch elektronikavfall samt hur kommuner
och kommunala verksamheter säkerställer källsortering är avslutade men
kommer fortsätta att följas upp genom
rapportering till styrgrupp för avfallsplan

VA

•

2018-2022.
Avfallsplan 2018-2022
I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde i kraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med respektive kommuns renhållningsordning.
Samverkan
• Sörmland Vatten initierade under 2017
ett nätverk inom def.waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter
i arbetet med avfallsplaner. Nätverket
består av representanter från Norrköping,
MotaiaNadstena, Nyköping/Oxelösund och
Sörmland Vatten. Gruppen fokuserar på
kommunikation som det viktigaste verk-

•
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tyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i
våra kommuner och för att nå målen i
avfallsplanen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 410 slamanläggningar inom våra
tre kommuner i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.
Tillsammans med vår inköpare har vi
hanterat sex stycken för oss helt nya
upphandlingar, fem förnyade frågor av
tidigare upphandlade tjänster/produkter
samt efter utredning valt att förlänga fem
avtal där möjlighet fanns.
Samtliga tre kommuner har klättrat i avfallsranking. Det visar Avfall Sveriges
statistik över avfallsverksamheten i
Sverige. Att hushållsavfallet samlas in
med fordon som drivs på biogas och att
det matavfall som sorteras ut i gröna påsen blir biogas och näring som återförs till
åkermark, är de främsta skälen till klättringen iranking.

•

Konverteringen av IT-utrustning till övervakningssystem har genomförts, vilket
lett till at! majoriteten av verksamhetens
pumpstationer nu är övervakade i samma
driftsystem.
Byte av system leverantör för drift och
underhåll samt kartläggning av ledningsnätet i våra tre kommuner har genomförts.
Fullständig implementering av systemet
sker under 2018.
Det har skett en kraftig ökning av önskade
samråd och detaljplanegranskningar från
kommunen som också lett till ökad efterfrågan av VA-anslutningar.

Väsentliga händelser för
Vingåker Vatten
Renhållning
4461 kärl och containers id-märktes samt
383 felaktigheter rättades i verksamhetssystemet i samband med id-märkningsprojektet. 50 stycken 500 respektive 750
liters kärl ersattes sammantaget av arbets-
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•

miljöskäl med fler men till volymen mindre
kärlstorlekar i Vingåkers kommun.
Vingåkers kommun har klättrat från dryga
200:e till 22:e plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges
statistik.
I Vingåkers kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde i kraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 77 slamanläggningar inom Vingåkers
kommun i enlighet med nuvarande affärsplans mål.

VA
• Juridisk tvist mellan Vingåkers kommun
och Vingåker Vatten gällande befintlig
reningsanläggning i Lyttersta har pågått.
• Projektering av nya råvattenledningar
från vattentäkt i Lyttersta till vattenverket i
Damslund har påbörjats.
• Vingåker Vatten har mottagit en avsiktsförklaring från Finspångs kommun om
önskemål att genom en överföringsledning koppla samman bland annat Byle
med Vingåker. Vingåker Vatten har påbörjat en förstudie/projektering för detta
ändamål.
• Projekt har startats för utplacering av
flödesmätare på strategiska platser i ledningsnätet. Syftet med projektet är att bevaka vattenflödet på fem stycken huvudvattenledningar i Vingåker. Det kommer
att leda till kortare felsökning vid förändrat
vattentryck.
Samarbete med Vingåkers kommun gällande dagvattenstrategier har påbörjats.
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt
verksamhetsområde för vatten och avlopp
för Alsätters fritidshusområde. Det åligger
bolaget att expediera två år efter att detaljplanen godkänts i Kommunfullmäktige.
Ett större avbrott på en sjöledning i Kolsnaren har skett under sommaren.

Framtidsutsikter
Renhållning
Avfallsplan 2018-2022

I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
då renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla.
Utmaningar
De 10 mål och 11 åtgärder som beslutats
i avfallsplanen kräver engagemang och
resurser för att kunna uppnås under planperioden. Olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga för olika aktiviteter
i avfallsplanen.
Samarbetet mellan olika aktörer kommer
att vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att uppnå målen i avfallsplanen.
Kommunikation är det viktigaste verktyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i våra
kommuner och för att nå målen i avfallsplanen.
• Samhällsplanering är en viktig del för att
främja ett miljövänligt beteende och för att
nå en hållbar avfallshantering. Våra tre
kommuner är föränderliga liksom samhällets utmaningar och möjligheter i stort.
• Avfallshanteringen måste beaktas i alla
de delar av den fysiska planeringen och
i kommunens övriga arbete för att skapa
förutsättningar för våra kommuninvånare
att agera så miljövänligt som möjligt.
• Projektleda nybyggnationen av återvinningscentralen i Vingåker. Upphandling
genomförs under våren 2018. Byggstart
är planerad till juli 2018 och invigning sker
under hösten 2019.
• Digitaliserad latrinhantering och grovavfallsorderhantering ska implementeras.
• Genomföra plockanalys där kontroll av
renhet i gröna påsen ska ingå.
• Implementera nytt vågdatasystem på Flen
och Vingåkers återvinningscentraler samt
integrera detta mot verksamhetssystemet.
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VA
• Framförallt är de stora projekten inom VA
något som är både spännande och utmanande för VA-verksamheten. Vi kommer
fram till 2021 driva projekt för över 500
miljoner kronor i våra tre ägarbolag. Det
är investeringar och projekt som kommer
säkra VA-verksamheten och skapa förutsättningar för våra kunder under lång
tid. Utmaningen blir att genomföra dessa
projekt samtidigt som den ordinarie driften
ska hanteras.
• Vi ser att kommunernas behov av nya områden, exploateringar och förtätningar ger
ett ökat behov av kapacitet i vårt VA-nät.
Den ökade efterfrågan av våra tjänster ser
vi kommer fortsätta, vilket ställer utmanande
krav på alla våra resurser.
• Ledningsnätet generellt är föråldrat men
trots stort behov av utbyte kommer vi få
prioritera ner saneringstakten under de
kommande åren för att organisatoriskt ha
resurser till de större planerade projekten.
Den påbörjade digitaliseringsresan kommer under 2018-2019 fortsätta i allt snabbare takt. Vi ser att tekniken som finns
på marknaden kan skapa mervärde för
kunderna, organisationen och miljön.
Exempelvis flödesmätare som digitalt
kommunicerar med varandra och signalerar med automatik om valtenläckor uppstått och därmed begränsar omfattningen.

18

•

Teknikens möjligheter ställer krav på
kompetens som vi inte fullt ut har idag.
Det är också ett vägval som behöver
göras för hur mycket av de ekonomiska
resurserna som ska läggas på långsiktig
teknik kontra manuell driftövervakning.
Kompetensförsörjningen i stort är också
en stor utmaning för vår verksamhet. VAprojektörer, VA-utredare och VA-tekniker
är yrkeskårer som det finns för få av i
Sverige. Här måste vi som arbetsgivare
locka med andra värden för att få kandidaterna att välja oss.

Resultat och ställning
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella
poster på 1 miljoner kronor uppdelat på
affärsområde VA O miljoner kronor och affärsområde renhållning 1 miljoner kronor. Beaktat
att en avsättning gjorts för överuttag av VAavgifter om 1 miljoner är det underliggande
resultatet 2 miljoner kronor uppdelat på
affärsområde VA 1 miljoner kronor och affärsområde renhållning 1 miljoner kronor.
Arets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 9,8 miljoner kronor varav
8,2 miljoner kronor är att hänföra till VA-verksamheten. Ledningsarbetena vid Slottskolan
i Vingåker och installation av ett nytt styrsystem inom VA står för 4,8 miljoner kronor.
Som följd av investeringarna ökade upplåningen med 2,3 miljoner kronor under året.
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Ekonomisk redovisning
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs av Ving åkers Kommun, org.nr 212000-0308.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
33347
960
8
123021
4

2016
32185
-956
3
117 631
1

2015
29131

2014
28467

O

O

8
111 192
2

8
96772
2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Erhållna
aktieägartillskott
Arets resu Itat
Belopp vid årets
utgång

Aktiekapital
1000

Balanserat
resultat

Arets
resultat

Totalt

O

O

1000

O

O

O

3000

1000

3000

3000

O

O

O

4000

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 000 tkr (O tkr).
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till fÖrfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

3000000

disponeras så att
i ny räkning överföres

3000000
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Resultaträkning

Not
1

Tkr

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

33347
203
33550

32185
448
32633

-24229
-683
-65
-5812
-30789
2761

-25620
-446
-87
-5441
-31594
1039

-1 801
960

-1 995
-956

-960

956

O

O

O

O

2

Nettoomsältning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga exlerna kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

4

Skatter
Skatt j:lå årets resultat
Arets resultat
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

5
6
7

14787
91802
4113

15897
90799
1269

8

2157
112859

903
108868

500

500

2000
2500
115359

2000
2500
111 368

2810
O
268
3078

2244
80
351
2675

4584
7662

3588
6263

123021

117631

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
st~rda företag

9, 10
11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och u[l[llu[lna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

12

SUMMA TlLLGANGAR
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

1000

1000

1000

1000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

3000
O

Summa eget kapital

3000
4000

O
O
O

1000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktieka[Jital

Obeskattade reserver

13

960

O

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

14
15

99700
10360

97375
9461

110060

106836

34

55

4428
3017
522

7707
1443
590

8001

9795

123021

117631

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga skulder
U[J[llu[lna kostnader och förutbetalda intä~kte~
Summa kortfristiga skulder

15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1
Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Arsredovisningens jämförelseår har i några fall
justerats för jämförbarhetens skull.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
VA-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av VA-verksamheten som lyder under lagen av
allmänna vattenljänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella underskott inom VA-verksamheten
har VA-huvudmännen rätt att få täckning för av VA-kollektivet samtidigt som överskott inte är
möjliga eftersom verksamheten ska tillämpa självkostnadsprincipen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4%
4-10%
2-15%

6-20%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den
period de uppstår.

Arsredovisning 2017

349

23

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående och prövas individuellt.
Inkomstskatter
Aktuell skall
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Övriga skulder
Skulder för överuttag från VA-verksamheten. Bolagets verksamhet inom VA-verksamheten lyder
under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa
självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för
verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än
de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan nytljas för täckande av
högst tre år gamla underuttag , fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till
kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade ackumulerade skulden för övrigt
överuttag är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet. Ackumulerade övriga överuttag
redovisas som en övrig kortfristig skuld.
Anläggningsavgifter
Fakturerade anläggningsavgifter avser att täcka utgifter för investeringar och periodiseras och
intäktsförs succesivt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs).
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd aven tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan awika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2017

2016

20866
12481

20920
11265

33347

32185

1 631
1 130

1948
-909

2761

1039

2017

2016

O

O

2017

2016

-960

956

-960

956

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25826

25826

25826

25826

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-9929
-1 110

-8792
-1 137

-11 039

-9929

14787

15897

Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning

Rörelseresultat per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 4 Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar

Not 5 Byggnader och mark

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärde saknas eftersom det taxeringsmässigt är att hänföra till specialfastigheter.
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

116655
5507
122162

104563
12092
116655

-25856
-4504
-30360

-21 780
-4076
-25856

91802

90799

2017-12-31

2016-12-31

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2876
3041
O
5917

2776
985
-885
2876

-1 607
O
-197
-1804

-1 919
541
-229
-1607

4113

1269

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2017-12-31
2016-12-31
Vid årets början
Arets nedlagda kostnader
Färdigställda projekt

903
1464
-210
2157
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Not 9 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Utgående redovisat värde

500

500

Not 10 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
KapitalRösträttsAntal
Namn
andel
andel
andelar
Sörmland Vatten och Avfall AB
33%
33%
5000

Org.nr
Sörmland Vatten och Avfall AB 556742-9302

Eget kapital
2743

Säte
Katrineholm

Not 11 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-12-31

Bokfört
värde
500
500
Resultat
193

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2000
2000

2000
2000

Utgående redovisat värde

2000

2000

2017-12-31

2016-12-31

Not 12 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2000
O

2000
O

Not 13 Obeskattade reserver
2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar

28

960
960
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O

o
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Not 14 Skulder till kreditinstitut

Förfaller inom 1 år
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

2017-12-31

2016-12-31

41000
41000

97375
97375

58700
58700

o
o

o
o

o
o

Förfallotidpunkterna enligt ovanstående notupplysning, skulder till kreditinstitut, avser tidpunkt
då bolaget har för avsikt att långfristigt refinansiera förpliktelsen.
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjlig heter vid förändringar av marknadsräntorna.
För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar.
På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet.
Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av
styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 73
MSEK (73 MSEK). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår
till 5,33 år (6,24 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,16% (1,83%).
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -3,0 MSEK (-3,5 MSEK). Marknadsvärdet
representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt
skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt
att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att
värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och
effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering.
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Not 15 Skulder som avser flera poster
Företagets anläggningsavgifter om 10 685 tkr (9 757 tkr) redovisas under följande poster i
balansräkningen.
2017·12·31

2016·12·31

10360
10360

9461
9461

325
325

296
296

Långfristiga skulder
Skuld anläggningsavgifter

Kortfristiga skulder
Skuld till anläggningsavgifter

Not 16 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga betydande väsentliga händelser har skett efter balansdagens slut.
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Vingåker den 28 februari 2018
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Olle Olsson

Lars-Ove Winberg

Mari"Louise Thyberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 12 mars 2018
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Per Larsson
Auktoriserad revisor
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Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Dagligen hanterar vi drift, underhåll och utveckling av vatten, avlopp
samt renhållning i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
64151 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199

Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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VD har ordet
Delaktighet skapar motivation!
Tack vare mina drivna och engagerade medarbetare har vi med stor skicklighet kunnat arbeta
oss igenom den största utmaningen under verksamhetsåret 2017, att ta oss an inkommande
uppdrag samtidigt som vi klarat av driften av den
befintliga verksamheten. Med målmedvetenhet
och beslutsamhet har vi lyckats med såväl
omfattande samordningsprojekt som mindre
omfattande projekt som tillsammans har en ekonomisk omfattning motsvarande det dubbla mot
vår normaldrift. Framgångsfaktorerna för att klara
av den här utmaningen ligger i våra värderingar;
öppenhet, delaktighet och engagemang. Är du
delaktig, då blir du också motiverad.

Sörmland Vatten och kommunens tjänstemän
inom samhällsplaneringen fungerar optimalt.
För att kunna leverera, samtidigt som vi själva
har stora projekt att utföra, är det viktigt att vi tillsammans med kommunerna bestämmer tidplan
för kommande projekt. Vi måste tillsammans
vara ute i god tid, fördela arbete, göra upphandlingar, informera varandra och hålla varandra
uppdaterade. På så vis får medarbetarna och
konsulterna en ärlig chans att genomföra ett
tillfredsställande arbete och leverera enligt
tidplan för invånarnas bästa.

Vi har en vision som vi arbetar efter för att
nå övergripande mål i vår affärsplan. Inom
Sörmland Vatten är medarbetarna bland annat
delaktiga när de är med och arbetar fram målen
för sin verksamhet för att nå de övergripande
målen för Sörmland Vatten. Alla medarbetare i
vår verksamhet är betydelsefulla och ska känna
sig uppskattade. Medarbetarna är den viktigaste
resursen jag har och jag är otroligt stolt över den
insats de har gjort under det gångna året. Det är
fantastiskt att det, även när det blir tungt, alltid
finns en stor glädje i det arbete de utför. De vill
så mycket, och de har i hög grad lyckats med att
uppnå så många betydande mål i år. Det är helt
otroligt!

I februari 2018 är det 10 år sedan beslut
fattades att starta bolaget Sörmland Vatten och
Avfall AB. Mycket har hänt under decenniet och
för att fortsätta leverera när kommunerna växer,
anpassar vi nu vår kommande affärsplan som
träder i kraft 2018. Som ett led i den exploatering som sker i kommunerna har vi behövt ställa
om bolaget för att klara av de ökade antal uppdrag, och därmed fått flera nya ledare. För att ge
dem och våra medarbetare stöd och utveckling,
har vi därför under året påbörjat ett ledarskapsprogram. Den nya affärsplanen tillsammans
med ett nytt samlat ledarskap och den alltjämt
positiva drivkraften hos medarbetarna, skapar
möjligheter för oss på Sörmland Vatten att även
under nästa verksamhetsår nå de mål som sätts
inför det kommande jubileumsåret.

Samarbete - en framgångsfaktor
Inför år 2018 är en av huvuduppgifterna att klara
av den exploatering som sker i Flen, Katrineholm
och Vingåker. Liksom i Sverige i övrigt, byggs det
i våra kommuner många nya fastigheter samt
infrastruktur till dessa, där vatten och avlopp
är en viktig del. Samtidigt har vi själva stora
utmanande projekt i våra befintliga anläggningar, vilket medför att det är stor press i att få
tag på konsulter, entreprenörer och specialister.
Framgångsfaktorn som gör utmaningen möjlig
att genomföra och som i slutändan gagnar
invånarna i Flen, Katrineholm och Vingåker på
bästa sätt är att utveckla samarbete. För att
våra politiska organ ska ha möjlighet till en helhetssyn när beslut i samhällsplaneringen ska fattas, är det av största vikt att samarbetet mellan

Större möjligheter

Björnar Berg
VD
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Sörmland Vatten i siffror 2017
72 anställda

520 314 kg egenproducerad biogas
316308 kg såld biogas

250 miljoner kronor i omsättning
11 vattenverk
10 reningsverk
5,2 miljoner m3 distribuerat dricksvatten
6,4 miljoner m3 mottagen mängd
avloppsvatten
Cirka 1 450 km VA-ledningar

1 355 ton näringsrikt slam återfört
till åkermark
55 procent av uppkommet matavfall
utsorterat i gröna påsen
21 procent förpackningar och
returpapper i kärl avfallet
0,38 procent farligt avfall i kärlavfallet
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Organisation
Sörmland Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnd Sörmland Vatten, hade under
2017 som medeltal 72 anställda, av dessa var
37 procent kvinnor och 63 procent män.

Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom
att planera avfallshanteringen så att gällande
lagar och fastställd renhållningsordning följs.
Renhållningen ansöker om nödvändiga tillstånd när det gäller återvinningscentralerna,
administrerar taxor och föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen upphandlar och
följer upp entreprenörer för käriavfallsinsamling samt tömning av slam från små avlopp.

Bolaget har två huvud processer, VA och
renhållning, samt två stödprocesser, administration och kundservice/kommunikation,
i organisationen.
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar
och huvudmannaskap. VA ansvarar för
löpande drift och underhåll av vattenverk
och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm
Biogas. VA genomför planerade investeringar,
upprätthåller ledningskartor och samordnar
regelverken för VA-taxor och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen).

Administration svarar för ekonomi samt
stödjer övriga verksamheten och styrelserna
i administrativa frågor.
Kundservice/kommunikation ansvarar för
och utvecklar kontinuerligt den interna och
den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer. För information och
kunddialog används framför allt telefon,
e-post, hemsida och sociala medier.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommun

Kommun fullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
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Administration

Affärside

Vision

Sörmland Vatten ska - för att Sörmland Vatten är ett föresäkerställa en hållbar utveck- döme med service och miljö
ling - leverera dricksvatten i fokus.
samt omhänderta avloppsVi erbjuder tjänster av god
vatten och hushållsavfall
kvalitet till lägsta möjliga kostutifrån krav och förväntningar nad genom att vidareutveckla
hos myndigheter, kunder och effektivitet, kompetens, kundägare.
service och miljöanpassning.
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Devis
Service och miljö - varje dag

Värderingar
•

öppenhet
delaktighet
engagemang

362

Bolagsstyrning
Styrande dokument

Styrelsen

Ägarna till Sörmland Vatten, vilka ytterst är
respektive kommuns kommunfullmäktige,
styr bolaget genom en bolagsordning och
ett särskilt ägardirektiv. Till styrande dokument hör också ett aktieägaravtal som
tecknats mellan ägarna.

Respektive kommunfullmäktige tillsätter och
entledigar styrelsen i Sörmland Vatten enligt
föreskrift i bolagsordningen. Var och en av
kommunerna utser tre stycken styrelsemedlemmar och årsstämman utser i sin tur
ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Respektive kommunfullmäktige har utsett
bolagets nuvarande styrelse för tiden intill
dess årsstämma 2019 har hållits.

Utöver ovan nämnda styrande dokument
utövar också ägarna sin beslutanderätt
på bolagets årsstämma där var och en av

ägarna har en röstrepresentant närvarande.
Styrelsen har fastställt en affärsplan för åren
2014-2018 som ligger till grund för verksamhetens arbete.

Styrelsen fattar årligen ett beslut om en
arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbete samt ger också
en instruktion av arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen också en
instruktion gällande rapportering till styrelsen.

Styrelsen i Sörmland Vatten och Avfall AB (Stefan Gustafsson och
Ola Lindgren saknas på bilden).

Styrelsens sammansättning under 2017
Namn

Roll i styrelsen

Utsedd av kommunfullmäktige i

Arne Lundberg

Ledamot

Flen

Nils Hollman

Ledamot

Flen

Göran Boström

Ledamot

Flen

Johan Hartman
Anneli Hedberg
Stefan Gustafsson
Kristina Jonsson
Tommy Persson

Ledamot, ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot, vice ordförande
Ledamot

Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm
Vingåker
Vingåker

Ola Lindgren

Ledamot

Vingåker
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Id-märkning Flen och Vingåker
Nu är vi taggade!
Sörmland Vatten har under året genomfört id-märkning av
alla kärl och containrar i Flen och Vingåkers kommuner.
Det handlar om 10 000 kärl och containrar som fått en
tagg och en streckkodsetikett monterad av vår entreprenör
Ragn-Sells. Ett nära samarbete och ett stort engagemang
från både Sörmland Vatten och Ragn-Sells har varit en
framgångsfaktor för ett lyckat resultat.

~. ~

Sörmland Vatten och Ragn-Sells i samarbetet med taggningen av kärl.

För Sörmland Vatten är det viktigt att fortlöpande utveckla de tjänster bOlaget har i uppgift
att leverera för att klara av morgondagens
behov och krav. Idag präglas kärIavfallstjänsten av olikhet mellan de tre kommunerna
vilket försvårar utvecklingen mot en mer
effektiv tjänst. För att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet startades projektet id-märkning under december
2016 och pågick fram till oktober 2017.

Vad innebär id-märkning?
Id-märkning av kärl innebär att varje tömning
kan registreras med identitet, tidpunkt och
position med hjälp aven tagg på kärlet och
läsarutrustning på sopbilen.
- En tagg är en plastbricka som innehåller
ett chip med ett unikt id-nummer, som kopplas ihop med aktuell fastighet. En stor fördel
med id-märkningen är att vi kan se tidpunkt
när kärlet har tömts om en kund ringer och har
frågor om sin tömning, säger Kathrina Falk
projektledare på Sörmland Vatten.
I Katrineholms kommun är kärlen sedan
tidigare id-märkta och koordinatbestämda,
där tillämpas även vikttaxa vilket innebär att
kärlen vid tömning registreras och vägs.

Taggen är en liten plastbricka med ett chip som
nitas fast på kärlet.

6

- Det är viktigt att förstå att alla förutsättningar
har funnits en tid när det gäller tekniken i
både verksamhetssystem och fordon samt
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kunskapen, men vi har inte kunnat nyttja
det till fullo så som vi kan göra nu, fortsätter
Kathrina.

Tillgång till kärl
För att få tillgång till kärlen samt för att kunderna skulle veta när Sörmland Vatten skulle
komma till just deras område hängdes en blå
hängare på kärlet med uppmaning att låta
kärlet stå kvar på platsen. På så sätt behövde
inte kärlet stå framme under hela perioden
projektet pågick.

- Jag visste inte ens vilken storlek på kärl
jag hade hemma, eller om det blivit id-märkt,
men det kunde Sörmland Vatten direkt se i
verksamhetssystemet när jag frågade, de såg
dessutom när det hade tömts. Att sedan
komma hem och se att det faktiskt hade monterats en tagg och en etikett på kärlet var
jätteroligt, säger Kristina Jonsson.

Inför att kärlen id-märktes skapades en film
som visade hur hela processen skulle gå till.
Det gjorde att kunden förstod vad som skulle
hända och skapade förtroende för Sörmland
Vatten. Filmen har tagits emot på ett väldigt
positivt sätt inom kommunerna men även av
externa parter som valt att visa upp den som
ett gott exempel när det gäller kommunikation.

Inspelning av filmen som visade hur taggningen
skulle gå lill och fördelarna med id-märkta kärl.

Resultatet
HiJngaren på sopkärlen som talade om att kärlet
skulle laggas.

Utmaning
En av de största utmaningarna var att skapa
en förståelse för vad id-märkning innebär.
Kunskapen finns såklart inom bolaget, hos
medarbetarna både på kontoret och på återvinningscentralerna men behövde förmedlas
av bolaget tillsammans med entreprenören
för att kunna uppnå ett lyckat resultat med
id-märkningen.
Sörmland Vatten fick frågor och funderingar
om varför detta genomförs samt vad det skulle
innebära för kunden. Ett bra exempel på hur
id-märkta kärl snabbt kan ge svar bjöd ordförande i Vingåker Vatten på:

Genom att driva arbetet i projektform har
projektgruppen kunnat prioritera och fokusera
på rätt aktiviteter i rätt tid. Förmånen att ha
en egen projektledare har gjort att Sörmland
Vatten lyckats driva ytterligare ett stort projekt
i egen regi med få resurser, tillsammans med
en entreprenör, under sommartid, och dessutom förvalta kompetens som finns inom
bolaget.
- Genomförandet har gett oss ännu mer
ordning i våra verksamhetssystem, där vi
rättat upp de få felaktigheter som funnits för
att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet gentemot våra kunder, säger Ann-Christine Nyberg
renhållningschef på Sörmland Vatten.
- Det uppnådda resultatet har överträffat
mina förväntningar och vi kan inte annat än
vara stolta, avslutar Ann-Christine.
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Vattenförsörjning Flen
Snart bättre kvalitet på dricksvattnet i Flen
Flen tar idag sitt råvatten från sjön Båven, en vattentäkt som inte kommer
hålla framtida krav. Vattenverket i Flen är från 1964 och är i behov av
upprustning. För att säkerställa att Flens invånare ska få tillgång till
rent dricksvatten över tid, beslutade Flens kommun år 2012 att
framtidens vattenförsörjning ska ske genom att köpa dricksvatten från
Katrineholms kommun.

Två dricksvatlenledningar som symboliserade förbindelsen mellan Flen och Katrineholm svetsades ihop
vid första spadtaget för byggnationen av överföringsledningen. Svetsningen utfördes av Arne Lundberg,
styrelseordförande i Flen Vatten, och Johan Har/man, styrelseordförande i Katrineholm Vatlen.

- Vi har fått otroligt positiv respons från Flens
invånare, som nu kommer få bättre kvalitet
på sitt dricksvatten, säger Per Ivarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp
på Sörmland Vatten.
För att Katrineholms kommun ska kunna leverera kvalitativt dricksvatten till Flen drar
Sörmland Vatten en överföringsledning från
Valla till Flen. Det första spadtaget för byggnationen av överföringsledningen togs den
11 januari 2017 och genomfördes vid Kvarnbron utanför Flen genom att ordförande för
Katrineholm Vatten och ordförande för Flen
Vatten svetsade ihop en dricksvattenledning,
för att symbolisera förbindelsen mellan de
båda kommunerna. Arbetet med byggnationen av överföringsledningen påbörjades i
Valla i mars och vid årets slut var arbetet
igång på flera platser.

8

- Det är ett häftigt projekt att få vara med om!
Överföringsledningen är 18 kilometer och idag,
hösten 2017, är vi klara med 7 kilometer,
så projektet följer tid planen och beräknas
vara färdigställt i oktober 2018, säger Anneli
Ekström, projektledare för Flens framtida

,

I

Arne Lundberg och Johan Har/man tillsammans
med Björnar Berg, VD för Sörmland Vatten, under
det första spadtaget för Flens framtida vattenförs6rjning.
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vattenförsörjning. Anneli förklarar vidare att
de lägger dubbla vattenledningar för att öka
drift- och leveranssäkerheten och att de vid
omvandlingsområden i Katrineholm också
lägger ner en spillvattenledning.

Ett bra samarbete
Överföringsledningen kommer gå genom
berg, vatten, åkermark och historisk mark.
Arbetet utförs med schaktning, sprängning och
styrd borrning och arbetsmetoden anpassas
efter områdets terräng och markförhållanden.
- Det är 4 kilometer sjöledning som ska sänkas till botten och vi ska borra 270 meter
genom ett berg som ligger längs med stambanan, men tack vare ett bra samarbete med
entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare löper projektet på enligt budget,
förklarar Anneli.
Även Per understryker att samarbetet med
just markägarna har varit framgångsrikt,
tack vare den dialog där de haft möjlighet
att tycka till om dragningen av sträckan innan
arbetet påbörjades. Dragningen har sedan
anpassats efter såväl markägarnas åsikter
som efter de fornlämningsområden som upptäckts under projektets gång.

Kommunikation med kunderna
När överföringsledningen väl är på plats och
det börjar bli dags för invånarna i Flen at!
få Katrineholms vatten i sina kranar, kan det
hända att vattnet till en början är något missfärgat. Vid byte av ledningar och när vattenriktningen ändras kan det släppa beläggningar från de äldre ledningarna.
- Det är vid övergångsperioden det här kan
hända och det vi gör då är att använda oss av
luft- och vattenspolning i ledningarna i så stor
utsträckning som möjligt. Vi vill gärna att våra
kunder kontaktar oss om missfärgat vatten
uppstår så att vi kan kartlägga och avhjälpa
problemen, berättar Helen Sylvefjord, affärsområdeschef kundservice och kommunikation på Sörmland Vatten.
Hon menar att det är viktigt att kommunicera
med kunderna och tala om för dem vad de
kan förvänta sig nu när de ska få nytt vatten.
- Ju närmare datumet för omkoppling vi
kommer, desto mer kommer vi att informera.
Vi vill också ha en dialog med våra kunder
så att de hör av sig om det är någonting med
kranvattnet som måste åtgärdas. De ska
bland annat informeras om vad de ska vara
uppmärksamma på, säger Helen som drar
paralleller till när Sörmland Vatten bylte vatten
i Baggetorp.
- Vi kommer applicera det vi gjorde vid den
omkopplingen samt finnas där för våra kunder
men också satsa mycket på internutbildning,
menar Helen som tillsammans med Per och
Anneli ser fram ernot ett fortsatt bra samarbete med alla inblandade i projektet även
nästa verksamhetsår.

Dricksvattenledningar sänks ner i sjön (övre
bilden) och borrning för ledningsdragning i berg
(nedre bilden).

Under och en tid efter omkopplingen kan missfärgat vatten förekomma i Flen.
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Klättring i avfallsranking
Vi klättrar uppåt!
Katrineholm är den tredje bästa avfallskommunen. Det visar Avfall
Sveriges statistik över avfallsverksamheten i Sverige. Flen klättrade från
115:e plats till 8:e plats och Vingåker hamnade på en nämnvärd 22:a plats.

SÖRMLAND VATTEN

Grattis Katrineholm!
Vi är 3:e bästa
avfallskommun

Den fantastiska klättringen i Katrineholms kommun uppmärksammades bland annat på Sörmland
Vattens hemsida, i sociala medier och med skyltar på sopbilarna.

- Klättringen i avfallsrankingen är ett kvitto
på att vårt långsiktiga arbete, från beslut om
avfallsplanen 2012 och framåt, har lönat sig!
säger Ann-Christine Nyberg, affärsområdeschef renhållning.
Det är kommunernas branschorganisation
inom avfallshantering och återvinning, Avfall
Sverige, som årligen delar ut utmärkelsen
till bästa avfallskommun. Beräkningen görs
utifrån ett sammanvägt index som speglar
avfallsverksamheten på ett övergripande sätt,
så som kundnöjdhet, återvinning av material
och matavfall, total avfallsmängd samt andel
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Gröna påsen har bidragit till
klättring i avfallsranking
Matavfallsinsamlingen i den gröna påsen som
lanserades under 2016 är en av de största
bidragande orsakerna till att Flen, Katrineholm
och Ving åker klättrat i avfallsrankingen. Den
kommun som lyckades bäst i Sverige, Lunds
kommun, har utsortering av bland annat matavfall och förpackningar vid varje fastighet.

10

- Att hushållsavfallet samlas in med fordon
som drivs på biogas, ett klimatneutralt och
förnyelsebart drivmedel, och att det matavfall
som samlas in rötas till biogas och biogödsel,
är definitivt det största skälet till att vi kunde
klättra i rankingen, berättar Ann-Christine.
Hon är stolt över att det gedigna arbetet med
upphandlingar, justeringar av föreskrifter och
taxor, plockanalyser och en massiv informationsinsats till kommuninvånarna inför matavfallsinsamlingen gett ett så positivt resultat.
Men det finns också det som kan förbättras.
- Vingåker var exempelvis bättre på att
sortera ut matavfall än Katrineholm. Flen i sin
tur lämnade mer avfall till deponering. Både
Flen och Vingåker hade större mängd hushållsavfall än Katrineholm, så visst finns det
att arbeta vidare med under kommande år.
Det bästa vore förstås att matavfall inte uppstår överhuvudtaget. Men att fortsätta sortera
ut det matavfall som uppkomrner och uppmuntra till att sortera ut förpackningar och
returpapper gynnar allas, både ekonomi och
miljö, konstaterar Ann-Christine.
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Fortsatt kommunikation
Den lyckade klättringen i avfallsrankingen är
förutom ett gediget arbete inom Sörmland
Vatten också en bekräftelse på att kommunikationen med kommuninvånarna har fungerat
tillfredsställande. Renhållningen ger kommuninvånarna förutsättningar för att kunna sortera
ut matavfallet och sedan handlar det om att
uppmuntra och at! påminna. Ann-Christine
hoppas inför kommande verksamhetsår
att kundnöjdheten ska förbättrats. Kundnöjdhetsindex pekar på att kunderna i en- och
tvåfamiljshus i Flen och Vingåker är något
nöjdare än i Katrineholm. Kommunernas återvinningsstationer har blivit färre under året,
vilket säkert påverkat kundnöjdheten negativt.
Hennes förhoppning är ändå att utbyggnaden
av sorteringsrarnpen på Vika återvinningscentrai i Katrineholrn, en ny återvinningscentrai i Flen tillsammans med den fortsatta
kommunikationen med kommun invånarna
ska förbättra kundnöjdheten kommande år.
- Vi vill fortsätta vara bra på det vi är bra på och
förbättra oss där vi kan! Vi är glada över det
vi hittills lyckats åstadkomma, men tänker inte
slå oss till ro, förklarar Ann-Christine.

Kundenki1ten som från och med 2018 kommer
skickas ut varje år.

kvalitetscertifierade och föregår med gott
exempel vad gäller exempelvis utsortering
av matavfall och förpackningar. Eftersom
kommuninvånarna förväntas sortera sitt avfall så bör även kommunernas verksamheter
föregå med gott exempel för att utsorteringen
av återvinningsbart material ska kunna öka.

Trots att Sörmland Vatten lyckats så bra
med avfallsplanens åtgärd, att utsortera matavfallet, poängterar Ann-Christine att de
inte nöjt kan luta sig tillbaka. Det är dags
att gå vidare. Sörmland Vatten är miljö- och

- Kunderna och kommunerna gör ett bra
jobb, men nu måste vi se framåt och under
nästa avfallsplaneperiod från 2018 fram till
2022 kommer vi att fokusera på utsortering av
farligt avfall, textil, förpackningar och returpapper. Den gröna påsen är givetvis med hela
tiden, säger Ann-Christine och förklarar att
renheten i den gröna påsen ska undersökas
i nästa steg. Vår ambition är att vara bland de
bästa avfallshanterarna i Sverige!

Att hushållsavfallet samlas in med fordon som
drivs på biogas har bidragit till klilttringen i avfallsranking.

Förhoppningen är att bland annat den nybyggda
återvinningscentralen i Flen ska förMttra kundnöjdheten.

Vi vill göra rätt!
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Ny rötkammare Rosenholm
Ett framgångsrikt lagarbete
I jämförelse med andra liknande företag är Sörmland Vatten ett av de ledande
företagen i Sverige vad gäller miljömedvetenhet. Naturvårdsverket har
godkänt deras bidragsansökan genom "Klimatklivet" till byggnationen aven
ny rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm. Det är
en kvittens på att de allljämt håller rätt kurs i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Rötkammaren vid Rosenholms avloppsreningsverk i Kalrineholm.

Rosenholms avloppsreningsverk tar emot och
behandlar avloppsvatten från Katrineholms
tätort med omnejd. Avloppsvattnet renas med
avseende på organiskt material, fosfor och
kväve. Det som kvarstår efter reningen kallas
slam och innehåller en stor del organiskt
material som renats från avloppsvattnet. Detta
material kan användas till att framställa biogas.
Biogasen renas redan idag till fordonsgas
som säljs vid Rosenholm Biogas, vilken också
drivs av Sörmland Vatten. Idag måste en stor
del gas köpas in och en om byggnation kommer generera mer gas med mål att i framtiden
kunna försörja Rosenholm Biogas helt.
Reningsverket genomgick en förnyelse 2015
och eftersom rötkammaren idag är omodern
och sliten krävs en omfattande upprustning

12

av hela anläggningen. Anläggningen kommer
i moderniseringen bli mer miljövänlig, lättare
att driva och förbättras ur säkerhetssynpunkt.

Bidrag till ny rötkammare
För att stimulera europeiska företag till resurseffektivisering och cirkulär ekonomi har
kommissionen inom EU skapat en möjlighet
att söka projektpengar för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige har svenska producenter möjlighet att söka stöd genom Klimatklivet
och det är Naturvårdsverket som avgör vilka
investeringar de anser är mest lämpade för
bidraget.
Sörmland Vatten har genom Klimatklivet ansökt om bidrag för den kommande byggnationen aven ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk och det ansågs vara ett
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godtagbart argument för att Sörmland Vatten
investerar för miljön.
- Naturvårdsverkets godkännande av Klimatklivets bidrag är ett erkännande för vår verksamhet. Ett sätt för dem att säga "Kul att ni
är med i den cirkulära ekonomin i Europa!"
Sörmland Vatten är på rätt väg, betonar projektledaren Mats Bergman.
- Det är som en klapp på axeln från Naturvårdsverket där de uppmuntrar vår verksamhet att fortsätta arbeta klimatsmart med att
minska koldioxidutsläppen, förklarar Mats som
menar att verksamheten tack vare Klimatklivets bidrag är ännu mer motiverade att
jobba mot visionen inom EU att det år 2030
inte ska finnas något avfall. Att minimera avfallet samt återanvända och återvinna det avfall
som uppstår inom alla sektorer, eftersom tillväxtekonomin inte är möjlig i det långa loppet.

Vi är beroende av varandra
Arbetet med Klimatklivets bidragsansökan
har varit en del av projektet som drivits genom
ett framgångsrikt lagarbete med driftpersonal
inom biogasproduktionen, ekonomer och projektörer.
- Projektarbetet med den nya rötkammaren
har möjliggjort nya karriärvägar. Driftpersonal
kan bli specialister. Två drifttekniker har varit
med på hela resan, från bidragsansökan till
de förarbeten som nu görs. På så sätt har vi
kunnat ta del av deras kunskap och strategier.
Det är omöjligt att genomföra ett så här stort
projekt själv. Vi är beroende av varandra, understryker Mats som tillsammans med sina
medarbetare går in i nästa verksamhetsår
med utmaningen att hitta en lämplig storlek
och passande teknik för den nya rötkammaren så att den kan driftsättas kring år 2020.

Om Klimatklivet
Vi lever i en tid som formats aven linjär ekonomi, där vi har utvunnit naturresurser, producerat och konsumerat för att sedan kasta
avfallet. Den här "slit och släng"-ekonomin är
inte längre hållbar och de pågående klimatförändringarna är ett exempel på det.
Kommissionen inom EU arbetar intensivt med
ett miljöarbete där vi istället ska arbeta för
en cirkulär ekonomi; en ekonomi där avfall i
princip inte uppstår.

Klimatklivet är en satsning som riksdagen har
beslutat om och som är en del av statsbudgeten. Ansökan skickas till och hanteras av
Naturvårdsverket.
Alla som deltar i Klimatklivet bidrar tillsammans till att åtgärda klimatproblemen.

Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen
av koldioxid. 4 miljarder kronor kommer fördelas till klimatsmarta projekt under perioden

2015-2020.
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Expansion inom VA
De har en otrolig kompetens!
Inom några år går mer än 15 procent av medarbetarna inom affärsområde
vatten och avlopp (VA) i pension. Medarbetare som har lång och gedigen
erfarenhet inte bara inom sin yrkesdel utan även inom hela VAs ansvarsområde. För att ge utrymme till kompetensöverföring har vi både rekryterat
ersättare och fyllt på med mer kompetens.

Per Ivarsson, affiJrsområdeschef VA tillsammans med nyrektyferade Stefan Hagman och Emma Landen.
- Vi rekryterar och låter de nyanställda medarbetarna gå parallellt med de erfarna kollegorna
under lite längre tid, för att skapa utrymme till
ännu bättre kompetensöverföring. Det är viktigt
att tillvarata deras kunskap, samtidigt som det
inte bara är att förmedla kunskapen till en ny
person utan att i så stor utsträckning som möjligt
digitalisera den kunskapen, berättar Per Ivarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp.

14

skillnad på det arbete som utförs, poängterar
Marie Noren, produktionschef på VA.
Stefan Hagman, som arbetat i 18 månader som
drifttekniker på avloppsreningsverket Rosenholm, och Emma Landen, som började som
drifttekniker på avloppsreningsverket och på
biogasmacken under hösten 2017, är några av
de nyanställda

Anledningen till nyrekryteringen är förutom generationsskiftet en expansion som äger rum på
VA-sidan. Här ska ett 20-tal olika större projekt
genomföras under de kommande fem åren, och
det är utöver den ordinarie driften.

- Att jobba på VA känns jättebra! Bra sammanhållning och jag känner mig verkligen välkommen. De jag jobbar närmst har en riktigt bred
kompetens. Frågar jag något så får jag gedigna
svar, berättar Emma som tidigare har arbetat
med biogasfrågor hos en annan arbetsgivare.

- Projekten, som varierar i storlek från några
miljoner till 100 miljoner kronor, kräver resurser
och det var inte hållbart med den tidigare personalnumerären, menar Per.

Även Stefan är imponerad över den kunskap
som finns och det ihärdiga arbete som bedrivs
med att förbättra VA-processen.

- Vi har en härlig personalmix från ingenjörer till
de med ren yrkesutbildning. Genom att få arbeta
både med projekt, drift och kunskapsöverföring
skapar det en bra dynamik vilket gör en enorm

- När jag kom till Sörmland Vatten slogs jag av
vilken stor vilja det fanns till att göra förändringar
och vilken stor kompetens som fanns här på VA.
Helt fantastiskt! Jag är djupt imponerad och
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kan absolut rekommendera andra att
arbeta här, säger
Stefan.
Som en följd av antalet nyrekryteringar
och flertalet nya
större projekt har
även en omorganisation ägt rum på
verken. För att möta
behovet krävdes en
annan typ av organisationsstruktur, där
arbetsroller och
nya
Marie Noren, produktionsfunktioner parats
chefpå VA.
ihop.
- Som exempel, har vi på verken skapat en
service- och underhållsgrupp och en grupp som
ansvarar för driften av vattenverk, reningsverket och biogasmacken. Nu är det glasklart
vem som gör vad. Det blir lättare att målstyra
och mindre saker faller mellan stolarna, förklarar Marie.

En bra start
För Marie är det viktigt att hennes nya medarbetare känner sig välkomna redan innan de
kommer till första arbetsdagen. Därför använder
hon sig av det introduktionsprogram som finns
inom Sörmland Vatten för att säkerställa att
den nya medarbetaren snabbt ska känna sig
delaktig i verksamheten.
- Jag vill få mina medarbetare att känna sig riktigt välkomna. Det är viktigt att de får rätt förutsättningar så att de snabbt känner sig behövda,
sedda och som en del i gruppen. Det gäller redan innan första arbetsdagen har börjat. Därför mailar jag någon vecka innan de börjar och
berättar vem de ska träffa samt vart de ska ta
vägen så att de får en bra start. Efter varje introduktionsdag utvärderar vi vad som varit bra och
går tillsammans igenom dagens olika nylärda
moment. När veckan sedan är slut får de göra
en utvärdering av veckan så att vi kan se vad vi
kan göra bättre till nästa gång.
Emma som nyligen genomfört introduktionsveckan berömmer initiativet.

- Jag har aldrig varit med om ett sådant välkomnande. Presentation av alla chefer och ett
gediget välkomnande från samtliga avdelningar är något som andra bolag skulle ta
efter, säger Emma som tycker att det är skönt
att som nyanställd få känna sig förberedd
inför sin nya arbetsplats.
Marie poängterar också at! det är viktigt at!
konstant arbeta med förbättringar, också i
driften, och därför satsar VA stort på utbildning och kompetenshöjning.
- Det är ett stort värde för oss medarbetare att
bredda kompetensen. Att förnya kompetensen
gör organisationen mindre sårbar.

Ökad digitalisering
Under året har VA-sidan arbetat med at!
utöka digitaliseringen av de olika IT-systemen.
En del system har uppgraderats och andra system har beställts.
- Ordet digitalisering är et! modeord säger Per,
men poängterar att för deras del är det verkligheten.
- Vi måste förflytta mänsklig kunskap och
pappersnotiser in i den digitala värden samt
säkerställa att systemen hjälper oss med
urval till beslut. Vi måste också nyttja ny
teknik där systemen framöver gör mycket av
vårt manuella arbete inom VA, säger Per.
Sörmland Vatten ska under de kommande åren arbeta mer och mer med att nyttja
tekniken så driften säkerställs med mindre
mänsklig insats. Att genomföra digitaliseringen kommer vara utmanande inom flera
områden. Ett exempel är att systemen på verken ska kommunicera med systemen på ledningsnät och kundservice. En annan utmaning
är at! få alla medarbetare att ta sig an och
använda systemens fullständiga potential.
- Förhoppningsvis kommer också digitaliseringen påverka våra kunder positivt. Det är
vårt mål att våra kunder ska kunna ta del av
mer data från vår verksamhet. Exempelvis ska
pågående driftarbeten presenteras med automatik på hemsidan. Vår förhoppning är att delar
av detta kommer lanseras redan under 2018,
avslutar Per.
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Händelser under 2017
Ett urval av händelser under året 2017
Avfallsplan 2013-2017

Affärsplan 2018-2023

Arbetet med avfallsplan
2013-2017 avslutades
i december 2017.
De flesta mål och
åtgärder har nu
avslutats på ett tillfredsställande sätt.

Arbetet med Sörmland Vattens nya
affärsplan för perioden 2018-2023
påbörjades.

4i!'" ...............""

Taggning av kärl

Ny renhållningsordning

En stor fördel med id-märkta kärl
är att kundservice snabbare kan ge
kunderna svar på frågor kring tömning
av kärl.

I samtliga tre kommuner har en ny
renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde i kraft under våren
2017. Avfallsplan 2018-2022 och
renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla i januari 2018.

Ny

Ave i Flen

Den 9 juni invigdes den nybyggda
återvinningscentralen i Flen, med tal
och bandklippning av Flen Vatten och
Avfall ABs ordförande Arne Lundberg.
I samband med invigningen öppnades anläggningen för allmänheten.

Inventering av
slamanläggningar
Under året har 410 slamanläggningar
i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner administrativt inventerats.

Lämna pant på

Ave

PET-flaskor och dryckesburkar kan
nu lämnas på återvinningscentralen
i Flen och Ving åker. Pengarna för
panten går till välgörande ändamål.

Nätverk inom def.waste
Sörmland Vatten har initierat ett
nätverk inom def.waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter
i arbetet med avfallsplaner.

16

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

374

Solceller i Katrineholm

Ledarskapsutveckling
Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.

Sörmland Vatten har installerat solceller på Rosenholms avloppsreningsverk samt på vattenverket i
Katrineholm.

Om byggnation Flens
reningsverk
Samråd och tillståndsansökan för ombyggnation av Flens reningsverk.

Första spadtaget för nytt
vatten i Flen

Dagvattenpolicy

Första spadtaget för byggnationen av
överföringsledning från Katrineholm
till Flen togs den 11 januari.

Projektuppstart angående dagvattenpolicy tillsammans med kommunen.

Samövning kris
En gemensam krisövning med
Sörmland Vatten, Katrineholms och
Flens kommuner gällande en större
händelse med dricksvatten i regionen.

Beslut om uppgradering
av gasmack
Beslut har tagits
att uppgradera
gasmacken för
Rosenholms
biogas.

Överföringsledning
Malmköping till Flen

Flödesmätare

Projekteringsbeställning av överföringsledning från Malmköping till Flen har
genomförts.

Projektstartat för utplacering av flödesmätare på strategiska platser i ledningsnätet i Vingåker.
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Kund

80 procent av våra kunder ska vara mer Sörmland Vallen

%

80,0

Sörmland Vallen

%

75,0

Sörmland Vatten

%

>60

Medarbetarnas kännedom om bolagets
värderingar ska vara högre än 80
procent.

Sörmland Vallen

%

> 80

Bolagets sjukfrånvaro som ett snitt på
årsbasis ska understiga 2 procent.

Sörmland Vatten

%

< 2,00

Tolall FKV

kg

< 294 348

Flen

kg

< 145 879

Katrineholm

kg

< 57 846

Vingåker

kg

< 90 623

Totalt FKV

kg

<4,85

Flen

kg

< 1,79

Katrinehoim

kg

Saknas

Vingåker

kg

< 3,06

Totall FKV

kg Cu

< 520

kgZn

<648

kg Hg

<0,54

kg Cd

<0,86

kg Cu

< 177

kgZn

<242

kg Hg

<0,27

kg Cd

< 0,34

än nöjda.
75 procent av våra kunder ska känna
förtroende för Sörmland Vatten och
Avfall AB som leverantör av VA- och
renhållningstjänster,

Medarbetare
Nöjd-MedarbetarMlndex ska överstiga
60 procent

Hållbarhet

Till 2018 minska mängden miljöpåverkande utsläpp (C02-ekvivalenter från
fossila bränslen och freoner) i förhåIlande till 2013 års nivå.

Till 2018 förbällra slammets kvalilet

med avseende på mHjöstörande och
oönskade ämnen* i förhållande till 2013
års nivå .
• Koppar (Cu), zink (Zn), kvicksilver
(Hg), kadmium (Cd).

Flen

Katrineholm

Ving åker

18

kg Cu

<306

kg Zn

< 362

kg Hg

< 0,31

kg Cd

< 0,45

Kg CO'ekvivalenter
Avser VA.
För2013

saknas utsläpp
från insamling
av externslam.
Kg freoner

kg Cu

< 37

Koppar-

kg Zn

<44

utfällningar i
ledningsnätet

kg Hg

<0,06

kg Cd

<0,07
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Minska mängden oönskade utsläpp av
näringsämnen från våra pumpstationer.

Flen, Katrineholm,
VIngåker

kg

< 1740

BOD
kg
TotaI-

<420

kväve

Optimera energiförbrukningen.

kg
TotaIfosfor

< 36

Totalt FKV

kWh

< 13071129

Flen

kWh

< 3 955 378

Katrineholm

kWh

< 6 086 827

VIngåker

kWh

< 3 028 924

Driftproblem i
samband med
systembyte
samt ström~
avbrott.

Innefattar all
förbrukning av
energi förutom
vid insamling av
hushållsavfall,

Finans
Utfall ska följa årets budget.

Sörmland Vatten
Flen Vatten
Katrlneholm Vatten
VIngåker Vatten

FInanspolIcyn ska följas I ägarbolagen,

Flen Vatten

Katrineholm Vatten
VIngåker Vatten

Bolagets VA~verksamhet ska ha en
långsiktig (10 år) Investeringsplan,

Sörmland Vatlen

Samtliga investeringsprojekt ska vara i
balans I förhållande till budgeterade medel.

Sörmland Vatten

Uppföljning sker
månadsvis.

Produktion renhållning
Minst 50 procent av matavfallet
behandlas biologiskt så att biogas
produceras och växtnäringen tas tillvara
på produktiv åkermark 2017,

Farligt avfall förekommer inte i hushålls~
avfallskärlet 2017,

Genomsnitt FKV

%

~

50,0

Utfall 2016,
Mäts variannat år.

Flen

%

~50,0

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

Katrineholm

%

~

50,0

Utfall 2016,
Mäts vart~
annat år.

Vingåker

%

~50,0

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

Genomsnitt FKV

%

0,00

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

Flen

%

0,00

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

Katrineholm

%

0,00

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

VIngåker

%

0,00

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.
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,fl(cj'liiiiluiI!ijolag
Andelen förpacknings~ och tidningsmaterial i kärlavfaH understiger

Genomsnitt FKV

!.1:1111el
%

liI'Iål'til1~
<20,0

011all·2017 :>KO)ltriielJ1ar.
Utfall 2016,

Mäts vartannat år,

20 procent 2017,
Flen

%

<20,0

Utfall 2016,

Mäts vartannat år.
Katrineholm

%

<20,0

Utfall 2016,

Mäts vartannat år.
Vingåker

%

< 20,0

Flen, Katrineholm,
Vingåker

st

300

Genomsnitt FKV

st

O

Flen

st

O

Utfall 2016,
Mäts vart-

annat år.
Att vi aktivt inventerar och identifierar
totalt 300 fler slamanläggningar till
2018,
Produktion VA

Dricksvatten ska aldrig vara otjänligt.

Fluorid på

gränsvärdet vid
en provtagning,
vattenverket i
Vadsbro. Omprov godkänt.

Katrineholm
Levererad vattenmängd jämfört med
debiterad mängd vatten ska understiga
2013 års utgående värde.

Antal vattenläckor ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Antal avloppsstopp ska i snitt vara
mindre an 4 stycken per månad och
kommun.

Identifiera och åtgärda minst 6 feIkopp-

lade dagvattenledningar per år och
kommun till 2018,

Inläckageltillskottsvatten, mottagen

mängd i avloppsreningsverken jämfört
med levererad mängd dricksvatten, ska
understiga 2013 års utgående varde.

20

st

O

Ving åker

st

O

Genomsnitt FKV

%

<25

Flen

%

<25

Katrineholm

%

<20

Vingåker

%

< 30

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Flen

st

<4,0

Katrineholm

st

<4,0

Vingåker

st

<4,0

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Flen

st

<4,0

Katrineholm

st

<4,0

Vingåker

st

<4,0

Genomsnitt FKV

st

26

Flen

st

26

Katrineholm

st

26

Ving åker

st

26

Genomsnitt FKV

%

<45

Flen

%

<45

Katrineholm

%

< 35

Vingåker

%

< 55

Mottagen mängd spillvatten jämfört med
debiterad mängd spillvatten (utspädningsgrad) ska understiga 2,0 i Flen,

Flen

USG

<2,0

Katrineholm

USG

< 1,6

1,6 i Katrineholm och 2,4 i Vingåker.

Vingåker

USG

<2,4
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Förvaltn ingsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Sörmland Vatten och Avfall AB, organisationsnummer 556742-9302, avger härmed årsredovisning för Sörmland Vatten och Avfall AB
för verksamhetsåret 2017.

Miljö- och kvalitetsarbete
Sörmland Vatten har, som driftbolag och
betydande samhällsaktör, en viktig roll när det
gäller att säkerställa nuvarande och kommande
generationers tillgång till friskt vatten och en
väl fungerande avloppsrening. Bolaget ska
också ansvara för kommunemas åtaganden
enligt miljöbalken, avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Det systematiska
målarbetet inom Sörmland Vatten bedrivs
långsiktigt med syfte att:
•
•
•
•
•

skydda människors hälsa och miljö mot
skador och olägenheter.
minimera föroreningar till vattendrag, luft
och åkermark.
nå nationella, regionala och lokala miljömål.
ha en effektiv vattenproduktion, spillvattenrening och avfallshantering.
uppfylla kvalitets- och kapacitetsbehov.

Detta åstadkommer vi genom att:
•
•

•

•
•
•

hushålla med material, råvaror och energi.
aktivt arbeta med kommunikation och information i syfte att minimera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
minska oönskade ämnen i densamma.
aktivt arbeta med kommunikation och information med syfte att minimera oönskade
ämnen i spillvatten och dagvatten.
optimera möjligheten till återanvändning
och återvinning avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
vara en kompetent beställare.
öka förebyggande underhåll.
arbeta för nöjda medarbetare.

Systematiskt kontrollprogram
Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna SS-EN
ISO 9001 :2015 och SS-EN ISO 14001 :2015.
Fem internrevisioner genomfördes under
2017.
Dricksvattnet kartläggs och kontrolleras systematiskt, bland annat genom en arbetsmetod
kallad HACCP (Hazard Analysis and Critical
Controi Points).
Laboratoriet på Rosenholms avloppsreningsverk är ackrediterat mot standarden
ISO/IEC 17025:2005 och kontrolleras genom
intern och extern revision. Ackrediteringen
säkerställer bland annat att laboratoriet uppdaterar dess metoder, har full spårbarhet i dokumentation och att eventuella problem som
uppkommer följs upp och utreds.
Revaq (Ren Växtnäring från Avlopp Qvalite)
är ett certifieringssystem för återföring av
växtnäring via avloppsslam till jordbruket.
Målet med Revaq är att balans ska råda mellan
till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark. Samtliga avloppsreningsverk inom
Sörmland Vatten, utom Julita reningsverk,
är certifierade enligt Revaq.

Väsentliga händelser tör
Sörmland Vatten
Under 2017 har vi startat arbetet
med en ny affärsplan för Sörmland
Vallen. Arbetet har involverat hela
personalstyrkan samt styrelsemedlemmar under processen som pågår. Den
nya affärsplanen beslutas under 2018
och kommer gälla för åren 2018-2023.
Ledningen har beslutat att genomföra
kundenkäten varje år från 2018.

För all verksamhet inom Sörmland Vatten
finns fyra ledstjärnor:

Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.

•
•
•
•

Under året har fokus varit att säkerställa
kompetensförsörjningen. Flertalet rekryteringar har genomförts och även en organisatorisk anpassning för att möta behovet.

Bra service
Stolta och engagerade medarbetare
Långsiktig hållbarhet
God ekonomi

Arsredovisning 2017

379

21

21 upphandlingar har under året genom-

•

förts i bolaget till ett avtalsvärde av
ungefär 52 miljoner kronor. Ramavtalet
gällande matavfallspåsar är en av årets
mest lyckade upphandlingar. Då vår leverantör oväntat gick i konkurs blev vi tvungna att upphandla ny leverantör i rekordfart
för att inte bli utan påsar.
En gemensam krisövning med Sörmland
Vatten, Katrineholms och Flens kommuner gällande en större händelse med
dricksvatten i regionen har genomförts.

•

Renhållning
Avfallsplan 2013-2017

•

Arbetet med avfallsplan 2013-2017
avslutades i december 2017. De flesta mål
och åtgärder har nu avslutats på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som inte
kunnat slutföras är beroende av att beslut
efter den nationella utredningen om förändrat producentansvar, med stor inverkan på i vilken riktning kommunerna
ska hantera avfallsfrågor, har uteblivit
under planperioden.
Atgärder kring farligt avfall inklusive eloch elektronikavfall samt hur kommuner
och kommunala verksamheter säkerställer källsortering är avslutade men
kommer fortsätta att följas upp genom
rapportering till styrgrupp för avfallsplan

VA

•

2018-2022.
Avfallsplan 2018-2022
I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde i kraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med respektive kommuns renhållningsordning.
Samverkan
• Sörmland Vatten initierade under 2017
ett nätverk inom def.waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter
i arbetet med avfallsplaner. Nätverket
består av representanter från Norrköping,
MotaiaNadstena, Nyköping/Oxelösund och
Sörmland Vatten. Gruppen fokuserar på
kommunikation som det viktigaste verk-

•

22

tyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i
våra kommuner och för att nå målen i
avfallsplanen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 410 slamanläggningar inom våra
tre kommuner i enlighet med nuvarande
affärs plans mål.
Tillsammans med vår inköpare har vi
hanterat sex stycken för oss helt nya
upphandlingar, fem förnyade frågor av
tidigare upphandlade tjänster/produkter
samt efter utredning valt att förlänga fem
avtal där möjlighet fanns.
Samtliga tre kommuner har klättrat i avfallsranking. Det visar Avfall Sveriges
statistik över avfallsverksamheten i
Sverige. Att hushållsavfallet samlas in
med fordon som drivs på biogas och att
det matavfall som sorteras ut i gröna påsen blir biogas och näring som återförs till
åkermark, är de främsta skälen till klättringen iranking.

•

Konverteringen av IT-utrustning till övervakningssystem har genomförts, vilket
lett till at! majoriteten av verksamhetens
pumpstationer nu är övervakade i samma
driftsystem.
Byte av system leverantör för drift och
underhåll samt kartläggning av ledningsnätet i våra tre kommuner har genomförts.
FUllständig implementering av systemet
sker under 2018.
Det har skett en kraftig ökning av önskade
samråd och detaljplanegranskningar från
kommunen som också lett till ökad efterfrågan av VA-anslutningar.

Väsentliga händelser för
Flen Vatten
Renhållning
• 5 345 kärl och containers id-märktes samt
348 felaktigheter rättades i verksamhetssystemet i samband med id-märkningsprojektet. 447 stycken 500 liters kärl ersattes sammantaget av arbetsmiljöskäl med
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•

•

•

•

fler men till volymen mindre kärlstorlekar i
Flens kommun.
Flens kommun har klättrat från 115:e till
8:e plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges statistik.
I Flens kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde i
kraft under våren 2017. Avfallsplan 20182022 börjar gälla i januari 2018 samtidigt
med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 128 slamanläggningar inom Flens kommun i enlighet med nuvarande affärsplans
mål.
Den 9 juni invigdes den nybyggda återvinningscentralen i Flen.

VA
• Tillsammans med kommunen har en plan
arbetats fram för vattenförsörjningen i Flen
vid händelse av kris.
• Uppstart av projektet för framtagande av
dagvattenpolicy tillsammans med kommunen har skett.
Entreprenaden av överföringsledningen
mellan Katrineholm och Flen har påbörjats.
• Projekteringsbeställning av överföringsledning från Malmköping till Flen har genomförts.
• Samråd har genomförts och tillståndsansökan har lämnats in för ombyggnation av
Flens reningsverk.
• Ett mer omfattande strömavbrott har skett
under året vilket satte VA-verksamheten
på prov.

Väsentliga händelser tör
Katrineholm Vatten

VA
• Ny gasfackla har installerats på Rosenholms reningsverk.
• Solceller har installerats på Rosenholms
avloppsreningsverk samt vattenverket i
Katrineholm.
Naturvårdsverket har godkänt bidragsansökan genom Klirnatlivet till byggnationen
aven ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk.
• Beslut har fattats att uppgradera tankstället (gasmacken) för Rosenholms biogas.
• Två nya grundvattenbrunnar har borrats
i Katrineholms vattentäkt för att ge möjlighet för framtida produktionsökning av
vatten från Katrineholm vattenverk.
Projektstart för ansökan om ny vattendom
har skett.
• En handlingsplan för dagvatten har arbetats fram i samarbete med kommunen.
• Entreprenad påbörjad för överföringsledningar till Flen, vilket möjliggör påkopplingar av verksamhetsområden Hålibonäs, Ekenäs och Loviselund i framtiden.
Förtätning har skett i centralorten Katrineholm vilket inneburit ett flertal nyanslutningar.
Ramsta samfällighet har fått kommunalt
vatten och avlopp under året.

Väsentliga händelser tör
Vingåker Vatten

Renhållning

•

•

plan 2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 202 slamanläggningar inom Katrineholms kommun i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.

Katrineholms kommun har klättrat från
43:e till tredje plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges
statistik.
Katrineholms kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfalls-

Renhållning
• 4461 kärl och containers id-märktes samt
383 felaktigheter rättades i verksamhetssystemet i samband med id-märkningsprojektet. 50 stycken 500 respektive 750
liters kärl ersattes sammantaget av arbetsmiljöskäl med fler men till volymen mindre
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•

•

kärlstorlekar i Vingåkers kommun.
Vingåkers kommun har klättrat från dryga
200:e till 22:e plats av Sveriges bästa avfalls kommuner. Det visar Avfall Sveriges
statistik.
I Vingåkers kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 77 slamanläggningar inom Vingåkers
kommun i enlighet med nuvarande affärsplans mål.

VA

•

•

•

•

•
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Juridisk tvist mellan Vingåkers kommun
och Vingåker Vatten gällande befintlig
reningsanläggning i Lyttersta har pågått.
Projektering av nya råvattenledningar
från vattentäkt i Lyttersta till vattenverket i
Damslund har påbörjats.
Vingåker Vatten har mottagit en avsiktsförklaring från Finspångs kommun om
önskemål att genom en överföringsledning koppla samman bland annat Byle
med Vingåker. Vingåker Vatten har påbörjat en förstudie/projektering för detta
ändamål.
Projekt har startats för utplacering av
flödesmätare på strategiska platser i ledningsnätet. Syftet med projektet är att bevaka vattenflödet på fem stycken huvudvattenledningar i Vingåker. Det kommer
att leda till kortare felsökning vid förändrat
vattentryck.
Samarbete med Vingåkers kommun gällande dagvattenstrategier har påbörjats.
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt
verksamhetsområde för vatten och avlopp
för Alsätters fritidshusområde. Det åligger
bolaget att expediera två år efter att detaljplanen godkänts i Kommunfullmäktige.
Ett större avbrott på en sjöledning i Kolsnaren har skett under sommaren.

Framtidsutsikter
Renhållning

Avfallsplan 2018-2022
• I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
då renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla.
Utmaningar
De 10 mål och 11 åtgärder som beslutats
i avfallsplanen kräver engagemang och
resurser för att kunna uppnås under planperioden. Olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga för olika aktiviteter
i avfallsplanen.
Samarbetet mellan olika aktörer kommer
att vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att uppnå målen i avfallsplanen.
Kommunikation är det viktigaste verktyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i våra
kommuner och för att nå målen i avfallsplanen.
• Samhällsplanering är en viktig del för att
främja ett miljövänligt beteende och för att
nå en hållbar avfallshantering. Våra tre
kommuner är föränderliga liksom samhällets utmaningar och möjligheter i stort.
Avfallshanteringen måste beaktas i alla
de delar av den fysiska planeringen och
i kommunens övriga arbete för att skapa
förutsättningar för våra kommuninvånare
att agera så miljövänligt som möjligt.
• Projektleda nybyggnationen av återvinningscentralen i Vingåker. Upphandling
genomförs under våren 2018. Byggstart
är planerad till juli 2018 och invigning sker
under hösten 2019.
Digitaliserad latrinhantering och grovavfallsorderhantering ska implementeras.
Genomföra plockanalys där kontroll av
renhet i gröna påsen ska ingå.
• Implementera nytt vågdatasystem på Flen
och Vingåkers återvinningscentraler samt
integrera detta mot verksamhetssystemet.
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•

•

Framförallt är de stora projekten inom VA
något som är både spännande och utmanande. för VA-verksamheten. Vi kommer
fram till 2021 driva projekt för över 500
miljoner kronor i våra tre ägarbolag. Det
är investeringar och projekt som kommer
säkra VA-verksamheten och skapa förutsättningar för våra kunder under lång
tid. Utmaningen blir att genomföra dessa
projekt samtidigt som den ordinarie driften
ska hanteras.
Ett av de största projekten är överföringsledningen mellan Katrineholm och Flen
som ska tas i drift 2018. Det kommer innebära en förbättrad vattenkvalitet för konsument. Driftmässigt kommer det vara
utmanande at! genomföra skiftet då vattenkvaliteten ändras i Flen, vilket kan ge
missfärgat vatten under en period.
Vi ser att kommunemas behov av nya områden, exploateringar och förtätningar ger
ett ökat behov av kapacitet i vårt VA-nät.
Den ökade efterfrågan av våra tjänster ser
vi kommer fortsätta, vilket ställer utmanande
krav på alla våra resurser.
Ledningsnätet generellt är föråldrat men
trots stort behov av utbyte kommer vi få

•

prioritera ner saneringstakten under de
kommande åren för at! organisatoriskt ha
resurser till de större planerade projekten.
Den påbörjade digitaliseringsresan kommer under 2018-2019 fortsätta i allt snabbare takt. Vi ser att tekniken som finns
på marknaden kan skapa mervärde för
kunderna, organisationen och miljön.
Exempelvis flödesmätare som digitalt
kommunicerar med varandra och signalerar med automatik om vatten läckor uppståt! och därmed begränsar omfattningen.
Teknikens möjligheter ställer krav på
kompetens som vi inte fullt ut har idag.
Det är också ett vägval som behöver
göras för hur mycket av de ekonomiska
resurserna som ska läggas på långsiktig
teknik kontra manuell driftövervakning.
Kompetensförsörjningen i stort är också
en stor utmaning för vår verksamhet. VAprojektörer, VA-utredare och VA-tekniker
är yrkeskårer som det finns för få av i
Sverige. Här måste vi som arbetsgivare
locka med andra värden för att få kandidaterna att välja oss.
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Ekonomisk redovisning
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Ägarförhållanden
Namn
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Flen Vatten och Avfall AB
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
246448
288
O
87580
4

2016
207686
300
O
62435
6

Antal aktier

Antal röster

5000
5000
5000

5000
5000
5000

2015
172 133
525
O
51846
7

2014
226512
295
O
32120
9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Avrundning
Arets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Arets
resultat

Totalt

1 500

846

205

2551

205
-1

-205

O

193

-1
193

193

2743'

1500

1050

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

1 050246
192732
1 242978

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

26

1 242978
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Resultaträkning

Not

Tkr

1

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3,4
5

Rörelseresultat

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

246448
3715

207686
3206

250163

210892

-156981
-44181
-46918
-1745

-114889
-50522
-43354
-1784

-249825
338

-210549
343

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-50

-43

288

300

Resultat före skatt

288

300

-95

-95

193

205

Skatt [lå årets resultat
Arets resultat

6
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

7
8
9

6149
53
8325

6321
95
9227

10

461
14988

514
16157

14988

16157

305

468

5369

1 117

41475
1954
48798

33817
1 781
36715

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

23489
72 592

9095
46278

SUMMA TILLGÅNGAR

87580

62435

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Lager av förrådsmaterial VA
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Förutbetalda kostnader och u[l[llu[lna intäkter

28
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

1500

1500

1050
193
1243
2743

846
205
1051
2551

1337

1337

7000

7000

11 000
18000

11000
18000

39456
404
18532
7108
65500

28694
296
2913
8644
40547

87580

62435

EGET KAPITAL OCH SKULDER

12, 13

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

14

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Summa långfristiga skulder

15

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Uj:lj:lluj:lna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

Not
1

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald skat!
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

288

300

18

2259
13

3154
525

2560

3979

163
-4252
-7831
10762
14082

130
-484
-7526
5309
3778

15484

5186

-1 090

-1 241

O

261

-1090

-980

O

1000

14394

5206

9095
23489

3889
9095

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Arets kassaflöde

30

2016-01-01
-2016-12-31

17

Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående
arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets börian
Likvida medel vid årets slut

2017-01-01
-2017-12-31

19
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt siltt.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperiOden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

3-5%
10-20%
20%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nytljandeperioder. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den
period de uppstår.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leaSingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att
inkurans i varulagret har beaktats.
Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd aven tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Offentliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag
då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvud intäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Rörelsemarg inal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan awika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Entreprenader vatten och avlopp
Entreprenader renhållning
Entreprenader biogas
Entreprenader administration

Rörelseresultat per rörelsegren
Entreprenader vatten och avlopp
Entreprenader renhållning
Entreprenader administration

2017

2016

153928
66792
4063
21665
246448

115087
74696

10

4
324
338

O
17903
207686

1
10
332
343

Not 3 Leasingavtal
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 642 tkr (1 257 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt
följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2017

2016

1979
3138
330
5447

1897
4222
566
6685

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster
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2017

2016

116
22
138

104
21
125
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2017

2016

27
45
72

24
46
70

2345
31292
33637

1 175
28409
29584

344
3249
6778
10371

357
2578
9267
12202

44008

41786

22%
78%
33 %
67%

22 %
78 %
43%
57%

2017

2016

-95
-95

-95
-95

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
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Avstäm n ing av effektiv s katt
2017
Procent

Belopp
288

Procent

Belopp
300

22,00

-63
-31
-95

22,00

-66
-29
-95

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

2016

32,92

31,63

Not 7 Byggnader och mark
2017-12-31

2016-12-31

6646
6646

6646
6646

-325
-172
-497

-154
-171
-325

6149

6321

2017-12-31

2016-12-31

526
526

526
526

-431
-42
-473

-351
-80
-431

53

95

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2017·12·31

2016·12·31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14307
629
O
14936

14167
727
·587
14307

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5080
O
-1 531
·6611

-4020
472
-1 532
·5080

8325

9227

Utgående redovisat värde

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2017·12·31
2016·12·31
Vid årets början
Färdigställda projekt
Omklassificering
Arets nedlagda kostnader

514
O
-514
461
461

1 517
-1 517
O
514
514

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Periodiska fakturor
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017·12·31

2016·12·31

1906
48
1954

1678
103
1781

Antal
aktier
15000
15000

Kvot·
värde
100

Not 12 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier
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Not 13 Disposition av vinst eller förlust
2017-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår alt till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

1050
193
1243

disponeras så alt
i ny räkning överföres

1243

Not 14 Obeskattade reserver
2017-12-31

2016-12-31

1 337
1337

1337
1337

Ackumulerade överavskrivningar

Not 15 Skulder som avser flera poster
Företagets skulder 18 000 tkr (18000 tkr) redovisas under följande poster i balansräkningen.
2017-12-31

2016-12-31

7000

7000

Förfaller inom 1 år
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Förfaller senare än 1 år och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
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O

7000

7000

O
O

O
O

o

o

O
11 000
11000

O
11 000
11000

396

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld och flexskuld
Sociala avgifter
Övriga [loster

2017-12-31

2016-12-31

2685
2396
2027

2555
2281
3808

7108

8644

Not 17 Räntor och utdelningar
Kassaflöden från in· och utbetalningar som avser ränta ingår i kassaflödesanalysen och
rubriken resultat efter finansiella poster med nedanstående belopp:
2017-12-31

2016-12-31

-50

-43

-50

-43

2017-12-31

2016-12-31

1745

Erlagd ränta

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering anläggningstillgångar

514

1784
-146
1 516

2259

3154

2017-12-31

2016-12-31

23489

9095

23489

9095

O

Not 19 Likvida medel

Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 20 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga betydande väsentliga händelser har skett efter balansdagens slut.
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Katrineholm den 27 februari 2018

Johan Hartman
Ordförande

Kristina Jonsson

Göran Boström

Arne Lundberg

Nils Hollman

Ola Lindgren

Vår revisionsberättelse har lämnats 12 mars 2018

/"

_"!=Ornst & Young AB
"""-

~)

""€:
.,;

Per Larsson
Auktoriserad revisor
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Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Dagligen hanterar vi drift, underhåll och utveckling av vatten, avlopp
samt renhållning i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199

Företaget innehar F~skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

ka

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

st

Styrelsen och verkställande direktören för Vingåkers Kommunfastigheter AB avger härmed följande
årsredovisning.

Sida
2
6
7
9

Ut

Styrelsens säte: Vingåker
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Bolaget, som är ett fastighetsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Vingåkers kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter för kommunal verksamhet och
industriändamål samt därmed förenlig verksamhet.

st

Ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande
främja försörjningen av fastigheter för kommunal verksamhet samt industriändamål inom Vingåkers
kommun i enlighet med de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL såvida inte
lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun

ka

Ägarförhållande och styrelse
Bolaget är helägt av Vingåkers kommun. Styrelsen som utses av kommunfullmäktige har från
årsstämman haft följande
Ordinarie ledamöter
Viking Jonsson, ordförande
Tommy Persson, vice ordförande
Per-Erik Lif
Therese Palm
Stefan Granetin Westin

Ut

Suppleanter
Lars-Ove Winberg
Tomas Ring
Kim Fröde
Aziz Jaali
Sameh Kanan

Verkställande direktör
Lars Ingebrigtsen

Revisorer
Per Larsson, Ernst o Young AB, Katrineholm
Revisorssuppleant
Roger Hovsby, Ernst o Young AB, Katrineholm
Lekmannarevisorer
Sören Ericsson, Vingåker
Ersättare
Ingvar Lind, Vingåker
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Allmänt om verksamheten
Vingåkers Kommunfastigheter AB äger fastigheter inom Vingåkers kommun. Fastigheterna omfattar både
bostäder och lokaler. Största delen av ytan består av äldreboenden, skolor, förskolor samt kommunala
verksamhetslokaler. Aktiekapitalet är 4 000 000 kronor. Samtliga aktier ägs av Vingåkers kommun.
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Årstämma hölls 2017-03-28.
Bolaget har till viss del egen personal. En administrativ tjänst finns i bolaget, på kollektivsidan finns 17
lokalvårdare samt 3 timvikarier. Den administrativa delen av förvaltningen köps av systerbolaget AB
Vingåkershem liksom även fastighetsskötseln. All övrig skötsel av fastigheterna upphandlas via ramavtal
eller skötselentreprenader.

st

Bolag har uppfyllt ändamålet att med optimalt resursutnyttjande främja försörjningen av fastigheter för
kommunal verksamhet inom Vingåkers kommun samt verksamhetsmålet att bebygga fastigheter för
kommunal verksamhet. Detta genom att bl.a börja projektera för nybyggnation förskola, renovering slott,
påbörja byggnation av Slottsskolan 7-9 samt ombyggnationer badhus.

ka

Utbildning har hållits för personalen i Heta arbeten samt i Krishantering. Lokalvården har omorganiserats
samt bortförhandling av uppehållstjänster.
Bolaget är medlem i HBV, Husbyggnadsvaror med en andel a 40 000 kronor.

Ut

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har ett flertal ramavtal slutits.
Ny förvaltare samt ny VD.
Påbörjandet av nybyggnation Slottsskolan 7-9.
Fastighetsförvaltning

2017-12-31 ingick 63 772 kvm i bolagets fastighetsbestånd.
Bostads- och lokalsituationen
Socialförvaltningens lokaler och boenden
Ombyggnation av Åbrogården.

Barn- och Utbildningsnämndens lokaler
Sävstaskolans klassrum har renoverats samt matsal har målats.
Golv har renoverats i Österåkers sporthall.
Ålands förskola har renoverats.
Köksrenovering har skett i Marmorbyn samt utemiljö.
Yttertak har setts över gällande plåtarbeten på Slottsskolan 1-6.
Ventilation-och buller har kontrollerats på samtliga skolor/förskolor.
Moduletablering för Slottsskolan 7-9.
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Kommunens övriga verksamhetslokaler
Slottet påbörjad renovering.
Badhus har renovering påbörjats.
Utemiljön på Gränden har förbättrats.

Investeringar
Under året har investeringar i följande gjorts:
Utemiljön på Gränden.
Ombyggnation kök på Slottet.
Projektering ny Förskola.
Slottsskolan 7-9 .

st

Hyresförhandling
Hyresförhandling med Hyresgästföreningen angående hyror för 2017 hölls i mars 2017. Parterna kom
överens om en generell hyreshöjning motsvarande 0,9 %. Hyreshöjningen gällde för samtliga bostäder
och lokaler med förhandlingsordning.

Framtiden

Ut

ka

Underhåll
Underhållskostnaden för 2017 uppgår till 11 284 tkr (få 14 765 tkr) eller 177 kr/kvm (få 232 kr/kvm).
Varav oplanerat 3 332 tkr.
Planerade underhållsåtgärder som utförts under året är bl.a :
Utemiljö gränden.
Slottsskolan förberedande arbeten samt evakuering.
Projektering ny Förskola.
Slottet renovering storkök.

Slottsskolan 7-9 kommer att pågå t.o.m 2020.
Ny förskola på Loke 4 kommer att påbörjas.
Slottet kommer renoveras.
Badhus kommer att åtgärdas.

Planerade underhållsåtgärder för 2018 uppgår till en kostnad av 18 100 tkr och består bl.a av:
Åtgärder i Badhus. Yttertak Humlegården. Högsjö skola utemiljö samt klassrum. Slottet ombyggnation.
Slottsskolan f-6 renovering klassrum,golv samt skolgård. Sävstaskolan tak, vent. &utemiljö. Underhåll
ventilation& brandlarm generellt m.m
Bolaget planerar att under 2019 övergå till K3-redovisning pga krav som ställs på bolagets ägare
Vingåkers Kommun. Vingåkers Kommun har ännu inte ändrat sina redovisningsprinciper vilket medför att
bolaget avvaktar tills Kommunen genomfört ändringen. Ändringen till K3-redovisning kommer påverka
bolaget mest vid bedömningar gällande avskrivningar på fastigheterna.
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Resultatutveckling
Årsredovisningen visar ett negativt resultat på - 2 292 tkr (50 223 kr).

Flerårsöversikt (tkr)

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

58 296

56 570

54 961

53 609

Resultat efter finansiella poster

-2 292

200

-311

2 516

313 051

327 042

317 029

321 852

19

19

19

19

Balansomslutning
Soliditet (%)

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Balanserat

Årets

kapital

resultat

resultat

4 000 000

50 314 569

50 223

54 364 792

50 223

-50 223

0

ka

Belopp vid årets ingång

st

Förändring av eget kapital

4 000 000

50 364 792

Totalt

-2 291 922

-2 291 922

-2 291 922

52 072 870

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ut

balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

50 364 792
-2 291 922
48 072 870

48 072 870
48 072 870
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Resultaträkning

Not

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

58 296 426

56 570 227

32 323

169 914

58 328 749

56 740 141

-38 780 203

-33 306 220

-5 018 097

-4 846 261

-6 447 625

-6 618 593

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader

3

Övriga externa kostnader
4

st

Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

ka

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-7 206 646

-7 215 420

-57 452 571

-51 986 494

876 178

4 753 647

2 000

2 000

394

3 069

Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 170 494

-4 558 493

Summa finansiella poster

-3 168 100

-4 553 424

-2 291 922

200 223

Förändring av överavskrivningar

0

-150 000

Summa bokslutsdispositioner

0

-150 000

Resultat före skatt

-2 291 922

50 223

Årets resultat

-2 291 922

50 223

Resultat efter finansiella poster

Ut

Bokslutsdispositioner
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Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

285 118 282

291 649 330

Inventarier, verktyg och installationer

6

3 420 118

4 002 269

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

7

14 229 604

470 092

302 768 004

296 121 691

Finansiella anläggningstillgångar

st

Summa materiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag

40 000

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

40 000
34 821
2 360 876

1 530 532

2 435 697

304 298 536

298 557 388

1 492 257

1 546 276

2 769 103

3 819 152

105 625

127 806

4 366 985

5 493 234

Kassa och bank

4 385 495

22 991 783

Summa kassa och bank

4 385 495

22 991 783

Summa omsättningstillgångar

8 752 480

28 485 017

313 051 016

327 042 405

ka

49 716

1 440 816

Andra långfristiga fordringar

8, 9

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Ut

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

9

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

4 000 000

4 000 000

Summa bundet eget kapital

4 000 000

4 000 000

Balanserat resultat

50 364 792

50 314 569

Årets resultat

-2 291 922

50 223

48 072 870

50 364 792

52 072 870

54 364 792

9 275 000

9 275 000

9 275 000

9 275 000

Övriga skulder till kreditinstitut

229 267 000

233 410 000

Summa långfristiga skulder

229 267 000

233 410 000

Övriga skulder till kreditinstitut

4 368 000

4 368 000

Leverantörsskulder

9 232 276

5 956 995

7 565 583

4 952 518

1 270 287

14 715 100

22 436 146

29 992 613

313 051 016

327 042 405

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

10

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Ut

Kortfristiga skulder

ka

Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder

st

Fritt eget kapital

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
50 år

st

Byggnader
Markanläggningar

20 år

Byggnadsinventarier

5-20 år

Inventarier

5 år

ka

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Ut

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2017

2016

48 669 435

48 348 022

48 669 435

48 348 022

9 626 991

8 222 205

9 626 991

8 222 205

Hyresintäkter
Hyresintäkter

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga ersättningar och bidrag
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Not 3 Fastighetskostnader
2017

2016

Driftskostnader

18 109 995

18 534 687

Underhåll och hyresgästanpassning

20 663 920

14 765 243

Fastighetsskatt

6 288

6 290

38 780 203

33 306 220

2017

2016

Medelantalet anställda

st

Not 4 Medelantalet anställda

18

17

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

337 736 541

337 736 541

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

337 736 541

337 736 541

Ingående avskrivningar

-46 087 211

-39 556 162

-6 531 048

-6 531 049

Utgående ackumulerade avskrivningar

-52 618 259

-46 087 211

Utgående redovisat värde

285 118 282

291 649 330

Bokfört värde byggnader

270 160 740

276 691 788

14 957 542

14 957 542

285 118 282

291 649 330

Ut

Årets avskrivningar

ka

Not 5 Byggnader och mark

Bokfört värde mark

410

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

11 (13)

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

2016-12-31

9 635 357

9 427 472

93 447

207 885

9 728 804

9 635 357

-5 633 088

-4 948 717

-675 598

-684 371

-6 308 686

-5 633 088

st

Utgående ackumulerade avskrivningar

2017-12-31

Utgående redovisat värde

3 420 118

4 002 269

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2016-12-31

13 007 681

470 092

307 144

0

32 236

0

882 543

0

14 229 604

470 092

2017-12-31

2016-12-31

2 360 876

3 341 655

-920 060

-980 779

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 440 816

2 360 876

Utgående redovisat värde

1 440 816

2 360 876

Slottskolan 7-9
Förskola kvarteret Loke
Balkonger Gränden

Ut

Utemiljö Gränden

ka

2017-12-31

Not 8 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
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Not 9 Tillgångar som avser flera poster
Bolagets totala jämkningsmoms uppgår till 2 360 876 kronor.
2017-12-31

2016-12-31

Andra långfristiga fordringar
Jämkningsmoms

1 440 816
1 440 816

Kortfristiga fordringar
920 060

st

Jämkningsmoms

920 060

Not 10 Obeskattade reserver

2016-12-31

Ackumulerade överavskrivningar byggnader

7 725 000

7 725 000

Ackumulerade överavskrivningar inventarier

1 550 000

1 550 000

9 275 000

9 275 000

2017-12-31

2016-12-31

211 795 000

215 938 000

211 795 000

215 938 000

ka

2017-12-31

Ut

Not 11 Långfristiga skulder

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

Not 12 Kortfristiga skulder
Bolaget har ett tillfälligt lån till Aktiebolaget Vingåkershem, org nr 556041-6843, på 5 000 000 kr. Med
hänvisning till ABL 21 kap 1-2§ avser detta ett lån som omfattas av undantaget för lån till aktieägare då
båda bolagen är helägda av Vingåkers kommun.

Not 13 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställa säkerheter.
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Not 14 Eventualförpliktelser
2017-12-31

2016-12-31

95 575

85 508

95 575

85 508

Fastigo, ansvarsbelopp

st

Vingåker

Viking Jonsson

Per-Erik Lif

Tommy Persson

Ut

Stefan Granetin Westin

ka

Ordförande

Therese Palm

Lars Ingebrigtsen
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young Aktiebolag

Per Larsson
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

Ks §

55 (X)

KS 2017/392

Svar på motion om fria arbetskläder för förskolepersonal
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunens
förskolepersonal ska erbjudas fria arbetskläder. Motionen har beretts av Barn och
utbildningsnämnden.
Personalen i förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har redan fria
arbetskläder såsom jacka, byxor och t-shirt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-01-19
Protokollsutdrag, BoU § 13/2017
Motion, 2017-10-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

414
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Barn- och utbildningsnämnden

Datum

2018-01-19
Vår handläggare

Catarina Djupström

Yttrande – motion om fria arbetskläder för
förskolepersonal
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen på grund av att personalen i förskoleverksamheten redan har fria
arbetskläder såsom jacka, byxor och t-shirt med tryck av Vingåkers
kommunlogga på framsidan och på ryggen med ”VINGÅKERS
FÖRSKOLOR”.

Sammanfattning

Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion där de föreslår att
förskolepersonalen skall erbjudas fria arbetskläder. Motionen har skickats till barnoch utbildningsnämnden för beredning.
Motionären anser att fria arbetskläder är bra av hygieniska skäl då personal
riskerar att sprida smitta eller skadliga bakterier mellan arbetsplatsen och sin
bostad, vilket kan både påverka barnens och de anställdas hälsa. Vidare anser de
att det kan skapa trygghet för både barnen och vuxna att de på långt håll kan se att
personalen är närvarande. Kläderna skall utformas med kommunlogga, vara både
för inne- och uteaktiviteter som t.ex. t-shirt, blus, skaljacka samt skalbyxa.
SD-Vingåker föreslår kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till fria
arbetskläder för personalen i förskoleverksamheten.
Då personalen i förskolan redan har fria arbetskläder såsom jacka, byxor och
t-shirt med tryck av Vingåkers kommunlogga på framsidan och på ryggen med
”VINGÅKERS FÖRSKOLOR”, anser förvaltningen att motionen om att utreda
möjligheterna till fria arbetskläder för förskolepersonal bör avslås.

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

Kommunfullmäktige har mottagit en motion om fria arbetskläder för
förskolepersonal. Denna har skickats till barn- och utbildningsnämnden för
beredning.
Bakgrund

Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion om fria arbetskläder för
förskolepersonal. I den skriver han följande:
”Sverigedemokraterna i Vingåker föreslår att förskolepersonalen skall erbjudas fria
arbetskläder. Dels av hygieniska skäl då personal riskerar att sprida smitta eller
skadliga bakterier mellan arbetsplatsen och sin bostad, vilket kan både påverka
barnens och de anställdas hälsa. Vidare kan det skapa trygghet för både barnen
och vuxna att de på långt håll kan se att personalen är närvarande.
Kläderna skall utformas med kommunlogga, vara både för inne- och uteaktiviteter
som t.ex. T-shirt, blus, skaljacka samt skalbyxa.
SD-Vingåker föreslår därför kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till fria
arbetskläder för personalen i förskoleverksamheten.”
För cirka sju år sedan gjordes det första inköpet av arbetskläder till pedagoger i
förskolan. Av ett statligt bidrag gällande Mål-3 användes kvarvarande pengar till
detta. Därefter har verksamheten kompletterat med arbetskläder till nyanställd
personal samt vikarieställ till varje förskola. Under de senaste åren har
arbetskläderna kompletterats med tryck av Vingåkers kommunlogga på framsidan
och på ryggen med ”VINGÅKERS FÖRSKOLOR”. Arbetskläderna består av
allvädersjacka, termobyxor och t-shirt. Nya kläder köps in allteftersom slitaget
kräver det.
Förvaltningens ståndpunkt

Då personalen i förskolan redan har fria arbetskläder såsom jacka, byxor och
t-shirt med tryck av Vingåkers kommunlogga på framsidan och på ryggen med
”VINGÅKERS FÖRSKOLOR”, anser förvaltningen att motionen om att utreda
möjligheterna till fria arbetskläder för förskolepersonal bör avslås.
VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Annica Roxström
Tf Barn- och utbildningschef
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Vingåkers
kommun

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2018-02-14

BoU § 13

16 (20)

BU 2017/229

Motion om fria arbetskläder
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på
grund av att personalen i förskoleverksamheten redan har fria arbetskläder såsom
jacka, byxor och t-shirt med tryck av Vingåkers kommunlogga på framsidan och på
ryggen med "VINGÅKERS FÖRSKOLOR".
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit med en motion där de föreslår att
förskolepersonalen skall erbjudas fria arbetskläder. Motionen har skickats till barnoch utbildningsnämnden för beredning.
Personalen i förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har redan fria
arbetskläder såsom jacka, byxor och t-shirt.
Reservation
Ulrika Grave (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-19
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes si n

~

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-14

1 (20)

Tid och plats

Onsdagen den 14 februari 2018 kl. 15:00-17.55. Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ersättare

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (VTL) vice ordf.
Marion Ståhl Linden (S), tjänstg. ers
Therese Palm (S)
Håkan Östlund (MP)
Susanna Ahnstrand (M), tjänstg. ers
Ulrika Grave (SD)

Fredrik Andersson (M)

Övriga deltagare

Kristin Löf, sekreterare
Joacim Bock, sekreterare
Annica Roxström, tf. forvaltningschef
Stefan Bohlin, rektor Sävstaskolan § 1-3
Dan Ulf, IT -strateg § 1-3
Anneli Bengtsson (S), kommunalråd § 1-3
Maria Redfors, systemfOrvaltare § 1-3

Paragrafer

1-17

Sekreterare

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

Kristin Löf
Ordförande

Justerande

418

Kommunfullmäktige Vingåkers kommun

2017-10-15.

Sverigedemokraterna

Motion fria arbetskläder för förskolepersonal.
(

Sverigedemokraterna i Vingåker föreslår attförskolepersonalen skall erbjudas
fria arbetskläder.
Dels av hygieniska skäl då personal riskerar att sprida smitta eller skadliga
bakterier mellan arbetsplatsen och sin bostad, vilket kan både påverka
barnens och den anställdas hälsa.
Vidare kan det skapa trygghet för både barnen och vuxna att de på långt håll
kan se att personalen är närvarande.
Kläderna skall utformas med kommunlogga, vara både för inne och
uteaktiviteter som tex T-shirt, blus, skaljacka samt skalbyxa.

SD- Vingåker föreslår därför kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till
fria arbetskläder för personalen i förskoleverksamhet.
V! NGfL~"~r~s v-or 'if/UI
Kom rll unsiyrcb::ln

2017 -10- 'I f)
!DI:rrl

k~

ri:A____

U

···· ·· ··· · ··· · ·· ·· ·· · ··· r·~o/.J.··········· .. ·

Lars-Göran Karlsson, Sverigedemokraterna
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Särskilda skäl för att behålla valdistrikt i Vingåkers
kommun under valet till Europaparlamentet 2019
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Högsjö med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
2. Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Österåker med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 juni 2019 är det val till Europaparlamentet. Liksom vid Riksdags-, landstings-,
kommunalvalet (RKL-val) är det Sveriges kommuner som ansvarar för att
genomförandet. Varje kommun är uppdelad i ett antal valdistrikt. I vallagen
(2005:837) finns specificerat att varje valdistrikt ska bestå av 1000-2000
röstberättigade. I Vingåkers kommun finns idag två stycken valdstrikt som är mindre
än föreskrivet. Dessa är Högsjö med cirka 610 stycken röstberättigande och Österåker
med cirka 590 stycken röstberättigade. Det är Länsstyrelsen som beslutar om
valdistrikten på förslag från respektive Kommunfullmäktige.
Planeringen inför RKL- valet och valet till Europaparlamentet har pågått i cirka ett års
tid och har till stora delar behandlats som ett och samma projekt från kommunens sida.
Detta för att ha möjlighet att använda sig av samma administration, röstmottagare och
logistisk planering. För att optimera valdistrikten skulle en större översyn behöva
göras där valdistrikten ses över från grunden. Länsstyrelsen har sedan tidigare beslutat
om att godkänna valdistrikten under RKL-valet hösten 2018.
Vingåkers kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att få bibehålla
valdistrikten Högsjö och Österåker under valet till Europaparlamentet 2019 på grund
av särskilda skäl enlig vallagens 4 kap. 17 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-21
Karta över valdistrikten
Protokollsutdrag, Vn § 5/2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-02-21
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81

joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

Vn 2018/2

Särskilda skäl för att behålla valdistrikt i Vingåkers
kommun under valet till Europaparlamentet 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Förslag till Kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Högsjö med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
 Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Österåker med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
Beskrivning av ärendet
Den 9 juni 2019 är det val till Europaparlamentet. Liksom vid Riksdags-, landstings-,
kommunalvalet (RKL-val) är det Sveriges kommuner som ansvarar för att
genomförandet. Varje kommun är uppdelad i ett antal valdistrikt. I vallagen
(2005:837) finns specificerat att varje valdistrikt ska bestå av 1000-2000
röstberättigade. I Vingåkers kommun finns idag två stycken valdstrikt som är mindre
än föreskrivet. Dessa är Högsjö med cirka 610 stycken röstberättigande och Österåker
med cirka 590 stycken röstberättigade. Det är Länsstyrelsen som beslutar om
valdistrikten på förslag från respektive Kommunfullmäktige.
Planeringen inför RKL- valet och valet till Europaparlamentet har pågått i cirka ett års
tid och har till stora delar behandlats som ett och samma projekt från kommunens sida.
Detta för att ha möjlighet att använda sig av samma administration, röstmottagare och
logistisk planering. För att optimera valdistrikten skulle en större översyn behöva
göras där valdistrikten ses över från grunden. Länsstyrelsen har sedan tidigare beslutat
om att godkänna valdistrikten under RKL-valet hösten 2018.
Vingåkers kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att få bibehålla
valdistrikten Högsjö och Österåker under valet till Europaparlamentet 2019 på grund
av särskilda skäl enlig vallagens 4 kap. 17 §.
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Bakgrund
Sverige är sedan 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen (EU).
Europaparlamentet är det högsta beslutande organet inom EU. I parlamentet finns
samtliga länder inom EU representerade och består av 751 mandat och är direkt
folkvalda. Sverige har i dagsläget 20 stycken mandat i parlamentet.
Valet 2019 kommer att äga rum den 9 juni och liksom under riksdagsvalet är det
kommunerna som ansvarar för att genomföra valen. I varje kommun finns ett antal
valdistrikt beroende på folkmängd och i varje valdistrikt finns en vallokal. I Vallagen
(2005:837) finns ett antal kritiker som fasstället valdistriktens storlek.
Följande står skrivet i Vallagens 4 kap. 9 § 1 st. gällande valdistriktens storlek i
förhållande till antalet rösberättiganden.
”17 § Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl,
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler
än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta
färre än 300 röstberättigade endast om det finns
synnerliga skäl (...)”
Vingåkers kommun består i dag av följande valdistrikt:
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Sävsta
Södra
Högsjö
Baggetorp-Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 384
1 231
1 029
1 118
613
1 051
588

(källa: Valmyndigheten 2017-03-01)
Distriken Högsjö och Österåker innehar för få röstberättigande och därmed krävs
särskilda skäl för att få behålla dessa distrikt.
Förvaltningens ståndpunkt
Distrikten Högsjö och Österåker ligger rent geografiskt långt ifrån någon av
kommunens övriga vallokaler och möjligheterna att ta sig från orterna med på något
annat sätt än bil på valdagen (söndag) är problematisk. En större översyn behöver
genomföras där samtliga valdistrikt utreds från grunden. En sådan revidering bedömer
förvaltningen inte vara aktuell inför valet till Europaparlamentet 2019. Planeringen
inför RKL- valet och valet till Europaparlamentet har pågått i cirka ett års tid och har
till stora delar behandlats som ett och samma projekt från kommunens sida. Detta för
att ha möjlighet att använda sig av samma administration, röstmottagare och logistisk
planering. För att optimera valdistrikten skulle en större översyn behöva göras där
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valdistrikten ses över från grunden. Länsstyrelsen har sedan tidigare beslutat om att
godkänna valdistrikten Högsjö och Österåker under RKL-valet hösten 2018.
Kommunen planerar att genomföra en större översyn av valdistrikten inför RKL-valet
2022.
Valhemlighet
För att säkerställa valhemligheten inom valdistrikten Högsjö och Österåker planerar
kommunen att röstmottagarna inom respektive distrikt till huvudsak inte ska vara
bosatta inom respektive distrikt. Enligt förvaltningen bedömning är inte risken stor att
valhemligheten på något sätt röjs, men hänsyn tas till lagstiftningen som anger minsta
antalet röstberättigande i varje valdistrikt till 1 000 personer och därför vidtas ändå
åtgärder. Valhemligheten är en grundläggande rättighet i en demokrati och frågan bör
tas på största allvar.
Konsekvenser
Valdeltagandet i valet till Europaparlamentet brukar vara betydligt lägre än i RKLvalet. Skulle medborgarna inom nuvarande distrikt vara behöva rösta en mer
svåråtkomlig lokal finns risken att valdeltagandet blir än lägre. Därmed förmodas den
viktigaste konsekvensen vara att valdeltagande åtminstone håller sig på samma nivå
som under tidigare val till Europaparlamentet.
Bilagor
Karta över Vingåkers kommuns valdistrikt
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Södermanlands län

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Österåker

Norra

Centrum
Baggetorp-Marmorbyn

Sävsta
Högsjö

Södra
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Valnämndens beslut

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Högsjö med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
2. Kommunfullmäktige förslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att under valet till
Europaparlamentet år 2019 godkänna valdistriktet Österåker med hänvisning till
särskilda skäl enlig Vallagens 4 kap. 17 §.
Sammanfattning av ärendet

Den 9 juni 2019 är det val till Europaparlamentet. Liksom vid Riksdags-, landstings-,
kommunalvalet (RKL-val) är det Sveriges kommuner som ansvarar för att
genomförandet. Varje kommun är uppdelad i ett antal valdistrikt. I vallagen
(2005:837) finns specificerat att varje valdistrikt ska bestå av 1000-2000
röstberättigade. I Vingåkers kommun finns idag två stycken valdistrikt som är mindre
än föreskrivet. Dessa är Högsjö med cirka 610 stycken röstberättigande och Österåker
med cirka 590 stycken röstberättigade. Det är Länsstyrelsen som beslutar om
valdistrikten på förslag från respektive Kommunfullmäktige.
Planeringen inför RKL- valet och valet till Europaparlamentet har pågått i cirka ett års
tid och har till stora delar behandlats som ett och samma projekt från kommunens sida.
Detta för att ha möjlighet att använda sig av samma administration, röstmottagare och
logistisk planering. För att optimera valdistrikten skulle en större översyn behöva
göras där valdistrikten ses över från grunden. Länsstyrelsen har sedan tidigare beslutat
om att godkänna valdistrikten under RKL-valet hösten 2018.
Vingåkers kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att få bibehålla
valdistrikten Högsjö och Österåker under valet till Europaparlamentet 2019 på grund
av särskilda skäl enlig vallagens 4 kap. 17 §.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-21
Karta över Vingåkers kommuns valdistrikt

Beslut skicks till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

~

@(j

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, Hjälmaren onsdag den 28 februari kl 17,00-17,45
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Olle Olsson (S), ordfOrande
Anders Lundström (VTL)
Inger Lindfors ( S )
Pierre Andersson (S)
Hans Averheim (VTL)

Aziz Jaal (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Bengt Tholin (V)

Övriga deltagare
Joacim Bock, kommunsekreterare
Josefm Frank, sekreterare
Susanna Annstrand (M)

Paragrafer

§ 1 - 15

Sekreterare

Ordförande
Olle Olsson

Justerande

(

.,.:.? ....~.....~ .............. .
Anders Lundström
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KS 2018/89

Begäran om kommunal borgen – Vingåkers
Ryttarförening
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vingåkers
Ryttarförening, organisationsnummer 818500-8268, för upptagande av lån om
maximalt 400.000 kronor. Lånet ska amorteras.
Sammanfattning av ärendet
Från Vingåkers Ryttarförening (VRF) har det inkommit en ansökan om kommunal
borgen avseende utbyggnad av ridbana. Kommunen har sedan tidigare beviljat
föreningen kommunal borgen på 1,8 mkr avseende föreningens upplåning i samband
med köp av betesmark samt anläggande av mulitridanläggning. Nu skriver föreningen
att man inte var riktigt klara i sin planering då man sökte dessa medel under 2015 och
att man behöver utöka ridbanan för att inte vara fortsatt begränsade i sin verksamhet.
Till detta krävs ytterligare ett lån på 400 tkr som man önskar kommunal borgen för.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-13
Ansökan, 2018-02-22 inkl. bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-03-13
Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39

elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/89

Begäran om kommunal borgen - Vingåkers
Ryttarförening
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar


Vingåkers kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vingåkers
Ryttarförening, organisationsnummer 818500-8268, för upptagande av lån om
maximalt 400.000 kronor. Lånet ska amorteras.

Beskrivning av ärendet
Från Vingåkers Ryttarförening (VRF) har det inkommit en ansökan om kommunal
borgen avseende utbyggnad av ridbana. Kommunen har sedan tidigare beviljat
föreningen kommunal borgen på 1,8 mkr avseende föreningens upplåning i samband
med köp av betesmark samt anläggande av mulitridanläggning. Nu skriver föreningen
att man inte var riktigt klara i sin planering då man sökte dessa medel under 2015 och
att man behöver utöka ridbanan för att inte vara fortsatt begränsade i sin verksamhet.
Till detta krävs ytterligare ett lån på 400 tkr som man önskar kommunal borgen för.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. En träff
är planerad den 20 mars mellan representanter från VRF och kommunen där
ekonomichefen, kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande deltar. Föreningen
ska berätta om sina planer gällande byggnation av ridbana. För att kunna handlägga
ärendet har kommunens ekonomichef begärt in kompletterande handlingar i form av
årsredovisning för 2017 och budget för 2018. I enlighet med kommunens finanspolicy
har kommunen inför beslut om kommunal borgen gjort en kreditprövning av
Vingåkers Ryttarförening.
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Bakgrund
Vingåkers Ryttarförening (VRF) är en aktiv förening med drygt 400 medlemmar,
varav de flesta är barn och ungdomar. VRF har även en väl fungerande verksamhet
och ett stort engagemang för personer med funktionshinder. Föreningen är aktiv och
bedriver även tävlingsverksamhet i hoppning och dressyr. Man önskar kunna bedriva
ännu mer tävlingsverksamhet och inom grenar man idag inte kan anordna på grund av
för lite yta på ridbanan. Idag är föreningen starkt begränsad i sin anläggning. Planerna
på att bygga ut ridanläggningen har satts i rullning sedan något år tillbaka och för detta
ändamål beviljades VRF under 2015 kommunal borgen för ett lån på maximalt 1,8
mkr. Nu skriver föreningen att man inte var riktigt klara i sin planering då man sökte
dessa medel under 2015 och att man behöver utöka ridbanan för att inte vara fortsatt
begränsade i sin verksamhet. Till detta krävs ytterligare ett lån på 400 tkr som man
önskar kommunal borgen för.
Kommunens finanspolicy reglerar hur och till vilka kommunal borgen kan lämnas och
i densamma fastslås att kommunal borgen till externa låntagare alltid ska föregås av
kreditprövning. Vid den kreditprövning av VRF som genomförts framkom att
föreningen inte har några betalningsanmärkningar de senaste tre åren och det fanns
inte heller något skuldsaldo registrerat hos Kronofogdemyndigheten per den 180302.
Sedan tidigare har kommunen borgensförbindelser för VRFs räkning motsvarande
2.674.000 kronor (enligt kommunens årsredovisning 171231).
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har genom ekonomichefen tagit del av VRFs senaste
årsredovisning samt budget för kommande år. Kreditprövning av VRF har genomförts
utan anmärkningar. Föreningen har inte heller några obetalda fakturor till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Vingåkers Ryttarförening beviljas
kommunal borgen för ett banklån om maximalt 400.000 tkr under förutsättning att
lånet har en årlig amorteringsplan.
Konsekvenser
Kommunens totala borgensförbindelser ökar med 400.000 kronor. Ingångna
borgensförbindelser innebär alltid en risk att kommunen på sikt blir betalningsansvarig
om låntagaren inte kan betala. Lånet som VRF förväntas uppta ska ha en årlig
amorteringsplan, vilket innebär att utnyttjad borgenssumma sjunker i takt med att lånet
amorteras.
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Bilagor



Vingåkers Ryttarförening, årsredovisning 2017
Vingåkers Ryttarförening, budget 2018

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Vingåkers Ryttarförening

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Önskan om kommunal borgen

fON pi

Vingåkers Ryttarförening är en aktiv förening med drygt 400 medlemmar, varav de flesta är barn
och ungdomar. Vi har även en väl fungerande verksamhet och ett stort engagemang för personer
med funktionshinder. Vi har en aktiv förening och vi bedriver även tävlingsverksamhet i hoppning
och dressyr. Vi önskar att kunna bedriva ännu mer tävlingsverksamhet och inom grenar som vi idag
inte kan anordna pga för lite yta på vår bana. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter men vi är starkt
begränsade av vår nuvarande anläggning. Planerna på att bygga ut vår ridbana har sats i rullning
sedan något år tillbaka men vi var inte riktigt klara i planeringen när vi sökte medel för att bygga
om.
Vi har nu insett att vi blir enormt begränsade om vi bygger den ursprungliga banan som vi sökt
medel för och vill nu hitta finansiering till den överskjutande del som bygget skulle gå på.
Överskjutande del av bygget kommer gå på ca 400 000 kr enligt offert från entreprenören.
Tyvärr är tiden knapp då vi behöver komma igång med detta inom någon vecka för att hinna bli
klara innan tävlingssäsongen böljar i vår så vi önskar därför ett besked så snart som möjligt.
Sörmlands Sparbank har tagit del av föreningens årsredovisning för 2016 samt preliminära
resultatet för 2017. De ställer sig positiva till ett lån med förbehållet att kommunen går in som
borgenär, enligt bankens praxis.
Vingåkers Ryttarförening önskar således att kommunen går i borgen för ett banklån om maximalt
400 OOOkr hos Sörmlands Sparbank, för utbyggnad av ridbana.

Vänliga hälsningar,

Vingåkers Ryttarförening 20180221

~r~o~ohlu
Veronica

Gårdesti-r~

Ordförande

Ridskolechef

Adress

Telefon

Internet

Vingåkers Ryttarförening
Vårnäs Gäringstorp
643 92 VINGAKER

0151-12758

www .. vingakersrf.se
Bankgiro

e-post

584-7389

info@vingakersrf.se

Föreningens säte

Organisationsnr

Vingåker

818500-8268

Godkänd för F-skatt

431

Vingåkers Ryttaliorening

Balansrapport

818500-8268

1(2)

Sida:
Utsklivet:

18-03-14

Preliminär
Räkenskapsår: 17-0 I-O I - 17-12-31
Resultatenhet: Hela fåreningen
Petiod: 17-01-01 - 17-12-31
In~

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
lmmatetiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110 Mark
1130 Stallbyggnad
1139 Ack avsktivning stallbyggnad
1140 Ridhus
1149 Ack avsktivning ridhus
1150 Cafeteria
1159 Ack avsktivnin~ cafeteria
S:a Byggnader och mark
1211 Ridbanor
1218 Erhållna bidrag ridbanor
1219 Ack avsktivning tidbanor
1220 Inventarier
1229 Ack avsktivn inventatier
1230 Hinderpark
1239 Ack avsktivning hinderpark
1240 Traktor
1249 Ack avskrivning traktor
1250 Tävlingsanläggning
1251 Ljud o Ijusanläggning
1258 Ack avsktivning ljud o ljus
1259 Ack avsktivning tävlingsanl.
1260 Domartorn
1261 Iohannah-boden
1269 Ack avskr domartorn o Iohannah-boden
1270 Nödlj usarmatur
1279 Ack avsktivning nödljusarm.
1291 Hästar
1292 Säkerhets västar
1298 Ack avsktivning säkerhetsvästar
1299 Ack avsktivnin~ hästar
S:a Inventatier
Finansiella anläggningstillgångar
1310 Återförd avsktivnin~ hästar
S:aAktier i andelar i dotterbolag
S:AANLÄGGNINGSTILLGÅi'\fGAR
OMS ATTNINGSTILLGÅi'\fGAR
Varulager m.m.
14tO Lager foder
1411 Lager cafeteria
1412 Lager tävlingssektionen
S:a Varulager mm
Kortfristiga fordringar
15tO Kundfordtingar
1511 Osäkra kundfordtingar
1512 Dubbelbetalda kundfordtingar
1520 Observationskonto felbet.
S:a Fordringar
1630 Avräkning skatter o avgifter
S:a Övliga fordtingar
1790 Övliga interimsfordtingar
1791 Upplupna bidrag
1792 U~EluEna lönebidra~
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21:29
779

Senaste vemr:

Ut~

balans

Period

139000,00
923698,00
-282 163,00
778 566,00
-256486,00
108075,40
-59513,40
1351 177,00

I 171900,00
0,00
-13 855,00
0,00
-II 678,00
0,00
-1621,00
I 144746,00

I 310900,00
923698,00
-296018,00
778566,00
-268 164,00
108075,40
-61134,40
2495923,00

405565,00
0,00
-231 174,00
333676,00
-180816,00
85028,00
-58449,00
163500,00
-65400,00
65006,00
103297,00
-64350,00
-28 104,00
117361,00
10000,00
-16741,00
16001,00
-lO 401,00
488000,00
13840,00
-13840,00
-183340,00
948659,00

0,00
-402359,00
-20278,00
0,00
-10984,00
0,00
-4253,00
0,00
-16350,00
0,00
0,00
-s 165,00
-3076,00
0,00
-10000,00
-860,00
0,00
-800,00
-13200,00
0,00
0,00
4720,00
-482605,00

405565,00
-402359,00
-251452,00
333676,00
-191800,00
85028,00
-62702,00
163 SOO,OO
-81 7S0,00
65006,00
103297,00
-69515,00
-31 180,00
117361,00
0,00
-17601,00
16001,00
-11201,00
474800,00
13840,00
-13 840,00
-178620,00
466054,00

0,00
0,00

9 100,00
9 100,00

9100,00
9 100,00

2299836,00

671241,00

2971 077,00

7911,00
6 S94,00
49616,00
64121,00

17045,00
-3529,00
-31761,00
-18245,00

24956,00
3065,00
17855,00
45876,00

278372,00
-24509,00
835,00
0,00
254698,00

-29 133,00
2119,00
-3 879,00
1612,56
-29280,44

249239,00
-22390,00
-3044,00
1612,56
225417,56

2,00
2,00

-2,00
-2,00

0,00
0,00

19389,00
96999,00
9200,00
125588,00

6858,00
9605,00
223,00
16686,00

26247,00
106604,00
9423,00
142274,00

balans

432

Balansrapport

818500-8268

2(2)

Sida:

Vingåkers Rytt,uiorening

Utsklivet:

18-03-14

Preliminär
Räkenskapsår: 17-0 [-O [ - 17- 1:2-3 I
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - [7-12-3[

Senaste vemr:

21 :29
779

[ng balans

Period

Utg balans

KOLtfristiga placeringar
Kassa och bank
1910 Kassa
I911 Kassa cafeterian
1914 Kassa Virus
1930 Checkräkningskonto
[931 Bankkonto Swish
1932 Bankkonto swisch tävlingiträning
1940 Bankkonto
1943 Bankkonto HK-sektionen
1944 Bankkonto Virus
[950 Konto TDB
S:a Kassa och bank

585,00
200,00
9 144,00
[71 9[ 7,31
7706,81
0,00
23,58
205,[ 7
248,0 [
5925,00
195954,88

1430,00
0,00
-8543,00
362460,36
-5292,00
7040,00
0,00
0,00
0,00
-I 875,00
355220,36

2015,00
200,00
60[,00
534377,67
2414,81
7040,00
23,58
205,17
248,0 [
4050,00
551 175,24

S:A OMSÄ TTNTNGSTILLGA.,'lGAR

640363,88

324378,92

964742,80

2940199,88

995619,92

3935819,80

57265,47
-6019,18
51246,29

-6019,18
-21 566,49
-27 585,67

51246,29
-27585,67
23660,62

-370000,00
-370000,00

0,00
0,00

-370000.00
-370000,00

2350 Lån Sparbanken 375 321591-6
2351 Lån Sparbanken 495311 077-4
2352 Lån Sparbanken mark 925 965 947-3
2354 Lån traktor 565 259 091-9
2355 Jordbrukskredit 405 OII 244-2
_356 Jordbruk 'kredit 925 339 764-1 lan handp.
S:a Övliga skulder till kreditinstitut

-200000,00
-350000,00
0,00
-60000,00
- [73403,00
-200000,00
-983403,00

0,00
0,00
-I 600 000,00
30000,00
19268,00
0,00
-I 550 732,00

-200000,00
-350000,00
-I 600000,00
-30000,00
-154 135,00
-200000,00
-2534 135,00

2399 Kommunalt lån
S:a Övliga skulder

-880000,00
-880000,00

480000,00
480000,00

-400000,00
-400000,00

-116559.17
-1[6559,17

16534,75
16534,75

-100024,42
-100024,42

2710 Personalens källskatt
27 [2 Upplupen sem.löneskuld
2891 Förskottsbet medlemsavgifter
2892 Förskottsbet anläggningsavgifter
2893 Förskottsbet ridavgifter
2894 Förskottsbet stallhyror
2895 Förskottsbet ridläger
S:a Övriga korttlistiga skulder

-32700,00
-I [7358,00
-54095,00
-750,00
-298 116,00
-2250,00
-12175,00
-517444,00

-267,00
7751,00
-10705,00
-200,00
78466,00
0,00
8425,00
83470,00

-32967,00
-109607,00
-64800,00
-950,00
-219650,00
-2250,00
-3750.00
-433974,00

2940 Upplupna lagst soc avgifter
2943 Ber uppllöneskatt pensionskostn
2960 Uppl upna utgiftsräntor
2990 ÖYT uppl kostn/förutbet int
S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-81642,00
-23448,00
-2022,00
-16928,00
-124040,00

3609,00
-1301,00
842,00
-457,00
2693,00

-78033,00
-24749,00
-I [80,00
-17385,00
-121347,00

-2940 199,88

-995619,92

-3 935 819,80

0,00

0,00

0,00

S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKlJLDER
Eget kapital
201\ Balanserat resultat
2019 Årets resultat
S:a Balanserat kapital
Avsättningar
Liingftistiga skulder
2330 Checkräkningskredit
S:a Checkräkningskredit

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
S:a Leverantörsskulder

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

433

Vingåkers Ryttatiörening

818500-8268

Sida:

Resul tatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-0 l-O l - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föl'eningen
Period: 17-0 l-O l - 17-12-31

Senaste vernr:

1(3)
13-03-14
21:30
779

Ackumulerat

Ack fg år

Årsbudget

l 808663,25
18538,00
26110,00
Il 350,00
l 850,00
159306,00
40825,00
l 750,00
17870,00
100612,50
16750,00
43 134,00
0,00
0,00
101359,00
5246,00
700,00
200432,00
0,00
4850,00
18860,00
3500,00
123500,00
112800,00
211 368,00
3000,00
42299,00
3300,00
2754,00
6934,80
7,43
1500,00
5750,00
3095918,98

1818917,00
22326,00
16770,00
11250,00
600,00
126920,00
50735,00
0,00
18630,00
l33 870,00
19730,00
33000,00
500,00
366,38
97680,00
3392,00
0,00
194195,37
250,00
4700,00
27328,00
5400,00
88000,00
104100,00
161049,00
0,00
55990,00
1400,00
0,00
7 122,70
6,10
14200,00
0,00
3018437,55

1818927,00
22326,00
16770,00
11250,00
600,00
126920,00
50735,00
0,00
18630,00
133870,00
19730,00
33000,00
500,00
366,00
97680,00
3392,00
0,00
194195,00
250,00
4700,00
27328,00
5400,00
88000,00
104100,00
161049,00
0,00
55990,00
1400,00
0,00
7 113,00
6,00
14100,00
0.00
3018437,00

29210,00
129300,00
176228,00
35000,00
369738,00

30475,00
150850,00
173206,00
159350.00
513 881,00

30475,00
150850,00
173 206,00
159350,00
513881,00

77 200,00
77 200,00

38150,00
38250,00

38250,00
38150,00

25020,58
85000,00
110020,58

155706,00
0,00
155706,00

155706,00
0,00
155706,00

3 652 877,56

3726274,55

3726174,00

-94411,50

-68 783,00
-6657,00
-50 182,00
-18 815,00
-82550.00
-49830,00
-Il 449.50
-3018,00

-68 783,00
-6657,00
-50 181,00
-18815,00
-81550,00
-49830,00
-11450,00
-3 028,00

[NTAKTER
N ettoomsättn ing

3040
3041
3041
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3051
3051
3054
3056
3057
3060
3071
3079
3080
3091
3093
3099
3109
3 110
3111
3112
3113
3 114
3120
3540
3690
3740
3811
3813

Ridavgifter
Knatteridning
Kurser
Intäkt After Work
Hästhyra
Ridläger
Träning egna instruktörer
Träning externa instruktörer
Ers för stalljour
Uppstallning
Anläggningskort
Reklamskyltar
Annonser hemsida
Sponsorhuset
Medlemsavgifter
Bingolotter
Övriga lotterier
Cafeterian
Klubbkläder
Försäljning biljetter arr.
Avyttring av hästar övriga inventarier
Tävling logemente
Sponsorer
Tävlingar - boxar
Intäkter tävlingar
Intäkter HK-sektionen
Intäkter Virus
Uthyrning transport
Förs av idrottskläder/idrottsmaterial
Övriga sidointäkter
Öresutjämning
Uthyrning av lokaler
Uthyrning av idrottsanläggning
S:a Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
3983
Administrativt bidrag
3986
Driftsbidrag
3987
Aktivitetsbidrag
3988
Bidrag idrotts lyftet
S:a Offentligrättsliga bidrag
Gåvor/stipendier/övriga bidrag
3989
Bidrag ungdomsprojektel
S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag
Övriga föreningsintäkter
3990
Övriga bidrag
3992
Bidrag skolsamverkan
S:a Ovriga föreningsintäkter
S:AlNTÄKTER
KOSTNADER
Föreningskostnader
40 Il
Hö
4012
Havre
4013
Halm och spån
40 I.].
Övrigt foder
4015
Skoning
4016
Veterinärvård
4018
Förbrukningsmaterial hästar
40 19
Arbetsredskap stall

-10 875,00

-49681,00
-20257.00
-97300,00
-99807,80
-7121,00
-8 072,50

434

Vingåkers Ryttmtorening

Resultatrapport

813500-8268

2(3)

Sida:
Utskrivet:

18-03-14

Preliminär
Räkenskapsår: 17-0 I-O I - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föt"eningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vemr:

-I 630,00
-20400,00
-3 954,00
-4347,86
-20783,00
-13474,62
0,00
-15500,00
-128573,54
0,00
-96592,00
-6001,00
-6475,00
-23483,68
-2000,00
-227226,27
-114564,00
0,00
-20800,00
0,00
0,00
-5611,00
-23324,00
-4 174,00
-8031,00
-2362,00
-40320,75
-2495,00
-4600,00
-15 888,00
-l 200236,52

Ack fg år
-5 120,00
0,00
-3662,00
-2 780,00
-16102,00
-12240,00
-4500,00
-8300,00
-111284,73
-3 556,00
-73112,00
-16546,00
0,00
-21205,50
-1 045,00
-154974,87
-8545,00
-107899,73
-7 126,00
-4750,00
-3225,00
-12417,00
-13 613,00
-13 855,00
-29617,00
-33 120,00
-39999,00
-11509,00
-9811,00
-26768,00
-1047987,33

Årsbudget
-5 120,00
0,00
-3662,00
-2780,00
-16102,00
-12240,00
-4500,00
-8300,00
-111284,00
-3556,00
-73 112,00
-16546,00
0,00
-21 206,00
-I 045,00
-154975,00
-8545,00
-107900,00
-7126,00
-4750,00
-3225,00
-12417,00
-13 613,00
-13 855,00
-29617,00
-33 120,00
-39999,00
-11509,00
-9811,00
-26768,00
-1 047988,00

-3944,00
0,00
-4449,00
-2278,95
-9260,00
0,00
-1 800,00
-17160,00
-17231,00
-34 017,00
-165284,37
-24388,00
-6390,00
-5 353,75
-8257,50
-Il 875,00
-8830,00
-1 560,00
-1991,00
-768,00
-673,00
-150,00
-2 800,85
-995,00
-4715,00
-5981,00
-4595,00
-5 292,00
-8608,00
10250,00
-14760,00
2119,00

-4688,00
-4735,00
-5488,00
-7833,25
-8533,00
-3 365,00
-4750,00
-18720,00
-17158,00
-14323,00
-132042,76
-26 143,00
-7088,00
-14544,00
-2932,50
-20242,00
-7 174,00
490,00
-2 178,00
-710,00
0,00
-706,00
-2 133,00
0,00
-4506,00
-902,00
-I 886,00
-4912,00
-8642,50
5400,00
-13920,00
-24509,00

-4688,00
-4735,00
-5488,00
-7834,00
-8533,00
-3365,00
-4750,00
-18720,00
-17158,00
-14323,00
-132043,00
-26 143,00
-7088,00
-14544,00
-2933,00
-20242,00
-7 174,00
490,00
-2 178,00
-710,00
0,00
-706,00
-2 133,00
0,00
-4506,00
-902,00
-1 886,00
-4912,00
-8643,00
5400,00
-13920,00
-24509,00

Ackumulernt

4020
Kostnader hästpass
4021
Kostnad equiterapi o massage
4042
Kostnad kurser
4043
Kostnader After Work
4044
Kostnader arrangemang
4045
Kostnad ridläger
4047
Kostnad träning
4050
Kostnader Allsvenskan
4080
Inköp cafeterian
4082
Funktionärskostnad tävling
4090
Försäkring hästar
4093
Försäkring olycksfall rid
4099
Avyttring hästar
4110
Kostnader Virus
4111
Kostnader HK-sektionen
4112
Kostnader tävlingar
4113
Kostnad uppstallning tävling
4114
Kostnader boxar tävling
4121
Kostnader ungdomsproj ektet
4123
Kostnader till Sångs fond
4131
Kostnader hjälmar osäkerhetsvästar
4132
Inköp utrustning Ridskolan
4150
Förbrukningsinventmier hästar
4161
Rep/Underhåll hagar
4162
Rep/Underhåll tävlingsanl
4163
Rep/Underhåll ridhus
4164
Rep/Underhåll stall
4165
Rep/Underhåll klubb utrymmen
4167
Rep/Underhåll vägar
Rep/Underhåll traktor
4240
S:a Föreningskostnader
Övriga externa
5061
5062
5140
5160
5162
5164
5220
5221
5222
5223
5310
5360
5380
5410
5460
5480
5520
5611
5612
5613
5910
5930
6110
6150
6211
6212
6214
6230
6250
6251
6310
6350

kostnader
Skadedj ursbekämpning
Srandskyddskontroll
Avlopp
Städning o renhållning
Sophämtning
Snöröjning, sandning
Hyra inventarier o verktyg
Leasing hästtransport
Leasingaavgift 4-hjuling
Hyra kopiator
Elavgifter tor drift
Bensin o olja
Vatten
Förbrukn ingsinventarier
Förbrukn ingslllaterial
Arbetskläder o skyddslllaterial
Rep/Underhåll in vent o verktyg
Försäkring o skatt hästtransport
Försäkring o skatt 4-hjuling
Försäkring traktor
Annonsering
Reklamtrycksaker
Kontorsmaterial
Trycksaker
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
Datakollllllunikation
Porto
Fakturerat porto
Företagsförsäkri ngar
Kundförlust

21:30
779

435

Vingakers Rytt,lIiorening

3(3)

Sida:

Resultatrapport

818500-8268

18-03-1-'1-

Li tskli vet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-0 l-O I - 17-12-3 I
Resu Itaten het: Hela tOren ingen
Peliod: 17-01-01- 17-12-31

Senaste vemr:

21:30
779

-185,25
0,00
0,00
-3843,00
-3 805,50
-70212,00
-2488,00
0,00
-441572,17

Ack fg ar
-I 694,63

Årsbudget
-I 695,00

-2 158,00
-5 129,00
-7670,50
-7510,02
-45595,00
-4500,00
-14102,00
-447233,16

-2 158,00
-5129,00
-7671,00
-7510,00
-45595,00
-4500,00
-14102,00
-447236,00

-l 786 963,70

-I 657 950,42

-l 657949,00

111902,00
-48 107,83
7751,00
0,00
-9 155,65
-539633,00
-13 669,00
-38576,00
-5440,00
-8725,54
-13 930,99
-2 344548,71

205341,00
-73574,54
22 745,00
-200,00
-6636,14
-484289,00
-11080,00
-50576,00
-20605,00
-8 190,00
-17074,00
-2 102089,10

205341,00
-73576,00
22745,00
-200,00
-6638,00
-484290,00
-11080,00
-50576,00
-20605,00
-8 190,00
-17074,00
-2 102 092,00

-49992,00
-39828,00
-9 100,00
-98920,00

-50 142,00
-50035,00
0,00
-100177,00

-50 142,00
-50035,00
0,00
-100177,00

-4085277,40

-3 697486,59

-3 697493,00

-432399,84

28787,96

28781,00

l 912,45

0,00
1912,45

215,00
48,00
263,00

215,00
48,00
263,00

Räntekostnader och liknande poster
8410
Räntekostnader långfr skulder
8413
Räntekostn checkräkn.kredit
8422
Räntekostnader lev.skulder
8423
Räntekostn skatt o avgifter
S:a Räntekostnader och liknande poster

-23533,00
-7 193,70
-193,24
-107,00
-31 026,94

-19910,00
-2818,78
-190,00
-113,00
-23031,78

-19910,00
-2818,00
-190,00
-113,00
-23031,00

RESULTAT FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
8851
Återförd avskrivn hästar
8852
Avskrivning lån Vkr kommun
S:a Bokslutsdispositioner

9 100,00
480000,00
489 100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27585,67

6019,18

6013,00

-27 585,67

-6 019,18

-6019,00

Ackumulerat

6380
Möteskostnader
6381
Kostnader styrelsen
6390
Övr kostnader
6540
Datakostnader
6570
Bankkostnader
6590
Medlemsavgifter/licenser
6990
Övriga externa kostnader
6991
Kostnader lidhusJ2rojektet
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
Löner
7011
Lönebidrag
7012
Ledarersättning
7090
Förändr semesterlöneskuld
7310
Kontanta extra ersättn
7331
Bilersättning skattefri
7510
Sociala avgifter
7533
Särskild löneskatt pens.kostn
7570
Premier arbetsmarknadsförsäkr.
7610
Utbildning
7612
Personalvård
7613
Medlemsvård
S:a Personalkostnader
Avskrivningar av matmella och immatmella anläggningstillgångar
7821
Avsklivning på byggnader
7831
Avskrivning maskiner o tekn anl
7832
Avskrivning hästar
S:a Avskrivningar
S:A KOSTNADER
VERKSA~IHETENS

RESULTAT

FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande poster
8310
Ränteintäkter tio oms.tillg
8320
Ränteintäkter skattekonto
S:a Ränteintäkter och liknande poster

ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING
8999

Redovisat resultat
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VINGÅKE~1S t<C\"
Kultur- och

Vingåkers
kommun

'.

frttidsna.iTli~ ~>-:'·

2018 -02- 2 2

Ansökan om jnvester~~~~rr--pl~--I

Ta del av bidragsreglerna innan ansökan.
Du hittar bidragsreglerna här: WlNW. vingaker.selSlartsida/kultur -och-fritid/F oreningsIi v/Bidragl

ANSÖKAN AVSER

FÖRENING
Föreningens namn

Organisationsnummer

Vingåkers Ryttariörening
Adress

818500-8268
Postnummer

Vårnäs Gäringe

Postort

Vingåker

64392

Telefonnummer, kansli

Bankgiro/Plusgiro nummer

584-7389

I E-postadress

0151-12758

info@vingakersri.se

KONTAKTPERSON

I. E-postadress

Namn

Johannah Ström

johannah@vingakersri.se

I Postnummer

Adress

Vårnäs Gäringe

64392

Telefonnummer

IPostort

Vingåker

IMobilnummer

0151-12758

070-7437735

BIFOGADE HANDLINGAR
Följande handlingar ska bifogas ansökan, så 'vida inte dessa handlingar redan lämnats in till kommunen i
annat ärende.
Bifogade handlingar/redan inlämnade handlingar:
1-

IArsmötesprotokOII I -Iverksamhetsberättelse

D Ägarhandlingar

~ Balans- och resultaträkning

GJ Revisionsberättelse

till fastigheten alt. hyresa\ltal

BESKRIVNINGAV INVESTERINGEN
Anläggning

I När planeras in'vesteringen genomföras

Vingåkers Ryttaförening

Våren 2018

Redogörelse av underhållet, förbättringen eller inköpet av fast egendom
Vi planerar att bygga ut vår hoppbana och vill göra den större än vad vi beräknat först då vi anser att vi gör
bort oss och inte kan använda banan i den utsträckning vi önskar om vi bygger den för de ursprungliga
måtten, som vi redan finasierat. Vi vill kunna bredda vår tävlings och kursverksamhet och då behöver vi ha
den större banan . Vi saknar finansiering för den överskjutande delen och önskar nu om ett bidrag till detta .
Vi har skickat in föregående års handlingar och har årsmöte nästa vecka så efter det kommer 2018 års
handlingar in till er.

KOSTNADSBERÄKNING
Specifikation

Belopp

Offert från entreprenören

743750:-

437

Anläggningsbidrag Sörmlandsidrotten 2017

200000

Inveteringsbidrag kommunen 2018

200000
Summa

FINANSIERING

Egen

Specifikation

Belopp

-

Investeringsbidrag kommunen 2017

200000

Anläggningsbidrag Sörmlandsidrotten 2017

200000

Inveteringsbidrag kommunen 2018

200000

insatsSanklån Sörmlands Sparbank

200000
Summa

800000

..

SOKT BIDRAG
1200000

UNDERSKRIFT

Ansökan skickas till: Vingåkers kommun, Område upplevelser, 643 BO Vingåker

KOMMUNENS ANTECKNINGAR
Dnr

Handläggare

Sökt belopp

Beviljat bidrag

Sign

Registrerade handlingar
DArsmötesprotokOll DVerksamhetsberättelse DBalans- och resultaträkning D
D

Ägarhandlingar till fastigheten alt. hyresavtal

D

Revisionsberättelse

Uppdaterade uppgifter i förenings registret

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lärmar i ansökan/anmälan databehandlas av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, adrnnistrera och
handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vingåkers kommuns hemsida i informations s yfte i
sarrband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte
omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter omdig som vi behandlar och
hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vingakers kommun, Kultur- och
fritidsnämnden, 5643 Vingåker. Fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller rnssvisande uppgift kan du
vända dig till samma adress eller ringa 0151-191 00.
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Vingåkers Ryttarf6rening

Sida:

Resultatbudget
Räkenskapsår: 18-01-0 l - 18-12-31
Konto
Benämning
3040
Ridavgifter
3041
Knatteridning
3042
Kurser, avsutten verksamhet
3043
Intäkt After Work
3045
Ridläger
3046
Träning egna instruktörer
3047
Helgaktiviteter
3051
Uppstallning
3052
Anläggningskort
3054
Reklamskyltar
3060
Medlemsavgifter
3071
Bingolotter
3079
Övriga lotterier
3080
Cafeterian
3092
Försäljning kalendrar
3093
Försäljning biljetter arr.
3099
Avyttring av hästar övriga inventarier
3109
Tävling logemente
3110
Sponsorer
3111
Tävlingar - boxar
3112
Intäkter tävlingar
3113
Intäkter HK-sektionen
3114
Intäkter Virus
3220
Uthyrning transport
3983
Administrativt bidrag
3986
Driftsbidrag
3987
Aktivitetsbidrag
3988
Bidrag idrottslyftet
3989
Bidrag ungdomsprojektet
3990
Övriga bidrag
3992
Bidrag skolsamverkan
4011
Hö
4012
Havre
4013
Halm och spån
4014
Övrigt foder
4015
Skoning
4016
Veterinärvård
4018
Förbrukningsmaterial hästar
4019
Arbetsredskap stall
4020
Kostnader hästpass
4021
Kostnad equiterapi o massage
4042
Kostnad kurser
4043
Kostnader After Work
4044
Kostnader arrangemang
4045
Kostnad ridläger
4050
Kostnader Allsvenskan
4080
Inköp cafeterian
4090
Försäkring hästar
4093
Försäkring olycksfall besökare
4110
Kostnader Virus
4111
Kostnader HK-sektionen
4112
Kostnader tävlingar
4113
Kostnad uppstallning tävling
4114
Kostnader boxar tävling
4131
Kostnader hjälmar osäkerhetsvästar
4132
Inköp utrustning Ridskolan
4150
F örbrukningsinventarier hästar
4161
Rep/Underhåll hagar
4162
Rep/Underhåll tävlingsanl
4163
Rep/Underhåll ridhus
4164
Rep/Underhåll stall
4165
Rep/Underhåll klubbutryrnmen
4167
Rep/Underhåll vägar
4240
Rep/Underhåll traktor
5061
Skadedjursbekämpning
5062
Brandskyddskontroll
5140
Avlopp
5160
Städning o renhållning

Utskrivet:
Senaste vemr:

1(2)
18-03-19
18: 13
115
Budgeterat
2100000
20000
lO 000
lO 000
200000
70000
80000
80000
15000
6000
100000
3000
500
190000
5000
4000
50000
3500
120000
100000
200000
3000
15000
3000
30000
130000
160000
60000
lO 000
30000
75000
-92000
-9000
-40000
-15000
-95000
-50000
-7000
-3000
-2000
-15000
-4000
-4000
-30000
-15000
-10 000
-100000
-115000
-7000
-10 000
-2000
-170000
-10 000
-90000
-3000
-2000
-5000
-5000
-5000
-5000
-20000
-3000
-6000
-15000
-4000
-5000
-5500
-3000
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Vingåkers Ryttarf6rening

Sida:

Resultatbudget
Räkenskapsår: 18-0 l-O l - 18-12-31
Komo
5162
5164
5220
5221
5222
5310
5360
5380
5410
5460
5480
5520
5611
5612
5613
5910
5930
6110
6150
6211
6212
6214
6230
6250
6251
6310
6380
6381
6540
6570
6590
6990
6991
7010
7011
7012
7331
7510
7533
7570
7610
7612
7613
7821
7831
7832
8410
8413
8423
Resultat

Utskrivet:
Senaste vernr:

Bcniimning

Sophämtning
Snöröjning, sandning
Hyra inventarier o verktyg
Leasing hästtransport
Leasingaavgift 4-hjuling
Elavgifter för drift
Bensin o olja
Vatten
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Arbetskläder o skyddsmaterial
Rep/Underhåll invent o verktyg
Försäkring o skatt hästtransport
Försäkring o skatt 4-hjuling
F örsäkring traktor
Annonsering
Reklamtrycksaker
Kontorsmaterial
Trycksaker
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
Datakommunikation
Porto
Fakturerat porto
Företagsförsäkringar
Möteskostnader
Kostnader styrelsen
Datakostnader
Bankkostnader
Medlemsavgifter/licenser
Övriga externa kostnader
Kostnader ridhusprojektet
Löner
Lönebidrag
Ledarersättning
Bilersättning skattefri
Sociala avgifter
Särskild löneskatt pens.kostn
Premier arbetsmarknadsförsäkr.
Utbildning
Personalvård
Medlemsvård
Avskrivning på byggnader
Avskrivning maskiner o tekn anl
Avskrivning hästar
Räntekostnader långfr skulder
Räntekostn checkräkn.kredit
Räntekostn skatt o avgifter

2(2)
18-03-19
18:13
115
Budgeterat

-10000
-2000
-2000
-19000
-17000
-120000
-20000
-7000
-5000
-5000
-15000
-5000
-1600
-2000
-800
-2000
-500
-3000
-1000
-5000
-5000
-1000
-5500
-6000
7000
-15000
-500
-4000
-4000
-3500
-74000
-2500
-25000
-l 522000
56000
-45000
-7000
-584000
-12000
-43000
-5000
-8000
-20000
-50000
-50000
-10 000
-46500
-5000
-100
168000
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Vingåkers Ryttarfårening
818500-8268

Sida:

Resul tatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01-17-12-31
i

INTAKTER
Nettoomsättning
3040
Ridavgifter
3041
Knatteridning
3042
Kurser
Intäkt After Work
3043
3044
Hästhyra
3045
Ridläger
3046
Träning egna instruktörer
3047
Träning extema instruktörer
3048
Ers för stallj our
UppstaIlning
3051
3052
Anläggningskort
3054
Reklamskyltar
3056
Annonser hemsida
3057
Sponsorhuset
Medlemsavgifter
3060
3071
Bingolotter
3079
ÖVliga lotterier
3080
Cafeterian
3091
Klubbkläder
3093
Försäljning biljetter arr.
3099
Avyttring av hästar övriga inventarier
3109
Tävling logemente
31\0
Sponsorer
3111
Tävlingar - boxar
3112
Intäkter tävlingar
3113
Intäkter HK-sektionen
3114
Intäkter Virus
3220
Uthyrning transport
Förs av idrottskläder/idrottsmaterial
3540
3690
Övriga sidointäkter
3740
Öresutjämning
3811
Uthyrning av lokaler
3813
Uth;trning av idrottsanlä~ing
S:a Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
3983
Administrativt bidrag
3986
Driftsbidrag
3987
Aktivitetsbidrag
3988
Bidrag idrotts lyftet
S:a Offentligrättsliga bidrag
Gåvor/stipendier/övriga bidrag
3989
Bidrag ungdomsErojektet
S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag
Övriga föreningsintäkter
3990
Övriga bidrag
3992
Bidrag skolsamvc;.'rkan
S:a Ovriga fåreningsintäkter
S:A rNT ÄKTER
KOSTNADER
Föreningskostnader
4011
Hö
4012
Havre
4013
Halm och spån
4014
Övrigt foder
4015
Skoning
4016
Veterinärvård
4018
Förbrukningsmaterial hästar
4019
Arbetsredskap stall

Senaste vemr:

1(3)
18-03-14
21:30
779

Ackumulerat

Ack fg år

Årsbudget

1808663,25
18538,00
26110,00
11350,00
1850,00
159306,00
40825,00
l 750,00
17870,00
100612,50
16750,00
43134,00
0,00
0,00
102359,00
5246,00
700,00
200432,00
0,00
4850,00
18860,00
3500,00
123500,00
112800,00
211368,00
3000,00
42299,00
3300,00
2754,00
6934,80
7,43
1500,00
5750,00
3095918,98

1818927,00
22326,00
16770,00
11250,00
600,00
126920,00
50735,00
0,00
18630,00
133870,00
19730,00
33000,00
500,00
366,38
97680,00
3392,00
0,00
194195,37
250,00
4700,00
27328,00
5400,00
88000,00
104 100,00
161049,00
0,00
55990,00
1400,00
0,00
7122,70
6,10
14200,00
0,00
3018437,55

1818927,00
22326,00
16770,00
11250,00
600,00
126920,00
50735,00
0,00
18630,00
133870,00
19730,00
33000,00
500,00
366,00
97680,00
3392,00
0,00
194195,00
250,00
4700,00
27328,00
5400,00
88000,00
104100,00
161 049,00
0,00
55990,00
1400,00
0,00
7 123,00
6,00
14200,00
0,00
3018437,00

29210,00
129300,00
176228,00
35000,00
369738,00

30475,00
150850,00
173206,00
159350,00
513881,00

30475,00
150850,00
173206,00
159350,00
513881,00

77 200,00
77 200,00

38250,00
38250,00

38250,00
38250,00

25020,58
85000,00
110020,58

155706,00
0,00
155706,00

155706,00
0,00
155706,00

3652877,56

3726274,55

3726274,00

-94411,50
-10 875,00
-49681,00
-20257,00
-97300,00
-99807,80
-7221,00
-8072,50

-68783,00
-6657,00
-50182,00
-18825,00
-82550,00
-49830,00
-Il 449,50
-3028,00

-68783,00
-6657,00
-50182,00
-18825,00
-82550,00
-49830,00
-11450,00
-3028,00
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Vingåkers Ryttarförening

Sida:

Resultatrapport

818500-8268

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

4020
4021
4042
4043
4044
4045
4047
4050
4080
4082
4090
4093
4099
4110
4111
4112
4113
4114
4121
4123
4131
4132
4150
4161
4162
4163
4164
4165
4167

Kostnader hästpass
Kostnad equiterapi o massage
Kostnad kurser
Kostnader After Work
Kostnader arrangemang
Kostnad ridläger
Kostnad träning
Kostnader Allsvenskan
Inköp cafeterian
Funktionärskostnad tävling
Försäkring hästar
Försäkring olycksfall rid
Avyttring hästar
Kostnader Virus
Kostnader HK-sektionen
Kostnader tävlingar
Kostnad uppstallning tävling
Kostnader boxar tävling
Kostnader ungdomsproj ektet
Kostnader till Bångs fond
Kostnader hjälmar osäkerhetsvästar
Inköp utrustning Ridskolan
Förbrukningsinventarier hästar
Rep/Underhåll hagar
Rep/Underhåll tävlingsanl
Rep/Underhåll ridhus
Rep/Underhåll stall
Rep/Underhåll klubbutrymmen
Rep/Underhåll vägar
4240
R: e' Underhåll traktor
S:a Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
5061
Skadedj ursbekämpning
5062
Brandskyddskontroll
5140
Avlopp
5160
Städning o renhållning
5162
Sophämtning
5164
Snöröjning, sandning
5220
Hyra inventarier o verktyg
5221
Leasing hästtransport
5222
Leasingaavgift 4-hjuling
5223
Hyra kopiator
Elavgifter för drift
5310
5360
Bensin o olja
Vatten
5380
5410
Förbrukningsinventarier
5460
Förbrukningsmaterial
5480
Arbetskläder o skyddsmaterial
5520
Rep/Underhåll invent o verktyg
5611
Försäkri ng o skatt hästtransport
5612
Försäkring o skatt 4-hjuling
5613
Försäkring traktor
5910
Annonsering
5930
Reklamtrycksaker
6110
Kontorsmaterial
Trycksaker
6150
6211
Telefon
6212
Mobiltelefon
6214
Telefax
Datakommunikation
6230
6250
Porto
6251
Fakturerat porto
6310
Företagsförsäkri ngar
6350
Kundförlust

Senaste vernr:

2(3)
18-03-14
21:30
779

Ackumulerat

Ack fii år

Årsbudiiet

-l 630,00
-20400,00
-3954,00
-4347,86
-20783,00
-13474,62
0,00
-15500,00
-128573,54
0,00
-96592,00
-6001,00
-6475,00
-23483,68
-2000,00
-227226,27
-114564,00
0,00
-20800,00
0,00
0,00
-5611,00
-23324,00
-4174,00
-8031,00
-2362,00
-40320,75
-2495,00
-4600,00
-15888,00
-I 200 236,52

-5 120,00
0,00
-3662,00
-2780,00
-16102,00
-12240,00
-4500,00
-8300,00
-111 284,73
-3556,00
-73 112,00
-16546,00
0,00
-21205,50
-1045,00
-154974,87
-8545,00
-107899,73
-7 126,00
-4750,00
-3225,00
-12417,00
-13613,00
-13855,00
-29617,00
-33 120,00
-39999,00
-11509,00
-9811,00
-26768,00
-I 047987,33

-5 120,00
0,00
-3662,00
-2780,00
-16102,00
-12240,00
-4500,00
-8300,00
-111 284,00
-3556,00
-73112,00
-16546,00
0,00
-21206,00
-1045,00
-154975,00
-8545,00
-107900,00
-7 126,00
-4750,00
-3225,00
-12417,00
-13613,00
-13855,00
-29617,00
-33 120,00
-39999,00
-11509,00
-9811,00
-26768,00
-1047988,00

-3944,00
0,00
-4449,00
-2278,95
-9260,00
0,00
-l 800,00
-17160,00
-17231,00
-34017,00
-165284,37
-24388,00
-6390,00
-5353,75
-8257,50
-II 875,00
-8830,00
-1 560,00
-1991,00
-768,00
-673,00
-150,00
-2800,85
-995,00
-4715,00
-5981,00
-4595,00
-5292,00
-8608,00
lO 250,00
-14760,00
2 119,00

-4688,00
-4735,00
-5488,00
-7833,25
-8533,00
-3365,00
-4750,00
-18720,00
-17158,00
-14323,00
-132042,76
-26143,00
-7088,00
-14544,00
-2932,50
-20242,00
-7174,00
490,00
-2178,00
-710,00
0,00
-706,00
-2 133,00
0,00
-4506,00
-902,00
-I 886,00
-4912,00
-8642,50
5400,00
-13920,00
-24509,00

-4688,00
-4735,00
-5488,00
-7834,00
-8533,00
-3365,00
-4750,00
-18720,00
-17158,00
-14323,00
-132043,00
-26143,00
-7088,00
-14544,00
-2933,00
-20242,00
-7174,00
490,00
-2178,00
-710,00
0,00
-706,00
-2 133,00
0,00
-4506,00
-902,00
-I 886,00
-4912,00
-8643,00
5400,00
-13920,00
-24509,00
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Vingåkers Ryttarf6rening

Sida:

Resul tatrapport

818500-8268

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 -17-12-31

Senaste vernr:

3(3)
18-03-14
21 :30
779

Årsbud~et

Ackumulerat
-185,25
0,00
0,00
-3843,00
-3805,50
-70212,00
-2488,00
0,00
-441572,17

Ack fii år
-I 694,63
-2 158,00
-5 129,00
-7670,50
-7510,02
-45595,00
-4500,00
-1 4 102.00
-447233,16

-1695,00
-2 158,00
-5 129,00
-7671,00
-7510,00
-45595,00
-4500,00
-1 4 102.00
-447236,00

-I 786963,70
111902,00
-48 107,83
7751,00
0,00
-9 155,65
-539633,00
-13669,00
-38576,00
-5440,00
-8725,54
-13930,99
-2344548,71

-I 657 950,42
205341,00
-73574,54
22745 ,00
-200,00
-6636, 14
-484289,00
-II 080,00
-50576,00
-20605,00
-8 190,00
-17074,00
-2 102089,10

-I 657 949,00
205341,00
-73576,00
22745,00
-200,00
-6638,00
-484290,00
-II 080,00
-50576,00
-20605,00
-8 190,00
-17074,00
-2 102092,00

-49992,00
-39828 ,00
-9 100,00
-98920,00

-50142,00
-50035,00
0,00
-100177,00

-50 142,00
-50035,00
0,00
-100177,00

-4085277,40

-3 697486,59

-3 697493,00

-432399,84

28787,96

28781,00

1912,45
0,00
1 912,45

215,00
48,00
263,00

215,00
48,00
263,00

Räntekostnader och liknande poster
8410
Räntekostnader långfr skulder
8413
Räntekostn checkräkn.kredit
8422
Räntekostnader lev.skulder
8423
Räntekostn skatt o av~fter
S:a Räntekostnader och liknande poster

-23533,00
-7193,70
-193,24
-107,00
-31026,94

-19910,00
-2818,78
-190,00
-113.00
-23031,78

-19910,00
-2818,00
-190,00
-113 ,00
-23031,00

RESULTAT FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
8851
Återförd avskrivn hästar
8852
Avskrivnin~ lån Vkr kommun
S:a Bokslutsdispositioner

9 100,00
480000,00
489100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

27 585,67

6019,18

6013,00

-27585,67

-6019,18

-6019,00

6380
Möteskostnader
6381
~ostnader styrelsen
6390
Ovr kostnader
6540
Datakostnader
6570
Bankkostnader
6590
Medlemsavgifter/licenser
6990
Övriga externa kostnader
699 1
Ko tnader ridhuseroj ekter
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
Löner
7011
Lönebidrag
7012
Ledarersättning
7090
Förändr semesterlöneskuld
7310
Kontanta extra ersättn
7331
Bilersättning skattefri
7510
Sociala avgifter
7533
Särskild löneskatt pens.kostn
7570
Premier arbetsmarknadsf"6rsäkr.
7610
Utbildning
7612
Personalvård
7613
Medlemsvård
S:a Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
7821
Avskrivning på byggnader
7831
Avskrivning maskiner o tekn anl
7832
Avskrivnin~ hästar
S:a Avskrivningar
S:A KOSTNADER
VERKSAMHETENS RESULTAT
FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande poster
8310
Ränteintäkter fr oms.tillg
8320
Ränteintäkter skattekonto
S:a Ränteintäkter och liknande poster

ARETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNrnNG
8999

Redovisat resultat
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Sida:

Balansrapport

818500-8268

Utskrivet:

1(2)
18-03-14

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 -17-12-31
Resultatenhet: Hela fcireningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31
In~

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110 Mark
1130 Stallbyggnad
1139 Ack avskrivning stallbyggnad
1140 Ridhus
1149 Ack avskrivning ridhus
1150 Cafeteria
1159 Ack avskrivning cafeteria
S:a Byggnader och mark
1211 Ridbanor
1218 Erhållna bidrag ridbanor
1219 Ack avskrivning ridbanor
1220 Inventarier
1229 Ack avskrivn inventarier
1230 Hinderpark
1239 Ack avskrivning hinderpark
1240 Traktor
1249 Ack avskrivning traktor
1250 Tävlingsanläggning
1251 Ljud o ljusan läggning
1258 Ack avskrivning ljud o ljus
1259 Ack avskrivning tävlingsanl.
1260 Domartorn
1261 lohannah-boden
1269 Ack avskr domartorn o lohannah-boden
1270 Nödljusarmatur
1279 Ack avskrivning nödljusarm.
1291 Hästar
1292 Säkerhetsvästar
1298 Ack avskrivning säkerhetsvästar
1299 Ack avskrivning hästar
S:a Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
1310 Återförd avskrivning hästar
S:a Aktier i andelar i dotterbolag
S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
1410 Lager foder
1411 Lager cafeteria
1412 Lager tävlingssektionen
S:a Varulager mm
Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar
1511 Osäkra kundfordringar
1512 Dubbelbetalda kundfordringar
1520 Observationskonto fel bet.
S:a Fordringar
1630 Avräkning katter o avgifter
S:a Övriga fordringar
1790 Övriga interimsfordringar
1791 Upplupna bidrag
1792 U[![!lu2na lönebidrag
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 :29
779

Senaste vemr:

balans

Period

139000,00
923698,00
-282 163,00
778566,00
-256486,00
108075,40
-59513,40
1351 177,00

I 171900,00
0,00
-13855,00
0,00
-II 678,00
0,00
-1621 ,00
I 144746,00

1310900,00
923698,00
-296018,00
778566,00
-268164,00
108075,40
-61 134,40
2495923,00

405565,00
0,00
-231 174,00
333676,00
-180816,00
85028,00
-58449,00
163500,00
-65400,00
65006,00
103297,00
-64350,00
-28104,00
117361,00
lO 000,00
-16741,00
16001,00
-10401,00
488000,00
13840,00
-13840,00
-183340,00
948659,00

0,00
-402359,00
-20278,00
0,00
-10984,00
0,00
-4253,00
0,00
-16350,00
0,00
0,00
-5 165,00
-3076,00
0,00
-lO 000,00
-860,00
0,00
-800,00
-13200,00
0,00
0,00
4720,00
-482605,00

405565,00
-402359,00
-251452,00
333676,00
-191800,00
85028,00
-62702,00
163500,00
-81 750,00
65006,00
103297,00
-69515,00
-31 180,00
117361,00
0,00
-17601,00
16001,00
-11201,00
474800,00
13840,00
-13840,00
-178 620,00
466054,00

0,00
0,00

9100,00
9100,00

9100,00
9100,00

2299836,00

671241,00

2971077,00

7911,00
6594,00
49616,00
64 121,00

17045,00
-3529,00
-31761,00
-18245,00

24956,00
3065,00
17855,00
45876,00

278 372,00
-24509,00
835,00
0,00
254698,00

-29 133,00
2119,00
-3879,00
1612,56
-29280,44

249239,00
-22390,00
-3044,00
1612,56
225417,56

2,00
2,00

-2,00
-2,00

0,00
0,00

19389,00
96999,00
9200,00
125588,00

6858,00
9605,00
223,00
16686,00

26247,00
106604,00
9423,00
142274,00

Ut~

balans
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Sida:

Balansrapport
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Utskrivet:

2(2)
18-03-14

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01-17-12-31
balans

Period

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
1910 Kassa
1911 Kassa cafeterian
1914 Kassa Virus
1930 Checkräkningskonto
1931 Bankkonto Swish
1932 Bankkonto swisch tävling/träning
1940 Bankkonto
1943 Bankkonto HK-sektionen
1944 Bankkonto Virus
1950 Konto TDB
S:a Kassa och bank

585,00
200,00
9144,00
171917,31
7706,81
0,00
23,58
205,17
248,01
5925,00
195954,88

1430,00
0,00
-8543,00
362460,36
-5292,00
7040,00
0,00
0,00
0,00
-I 875,00
355220,36

2015,00
200,00
601 ,00
534377,67
2414,81
7040,00
23,58
205,17
248,01
4050,00
551 175,24

S:A OMSATTNINGSTILLGÅNGAR

640363,88

324378,92

964742,80

2940 199,88

995619,92

3935819,80

57265,47
-6019,18
51246,29

-6019,18
-21 566,49
-27585,67

51246,29
-27585,67
23660,62

-370000,00
-370000,00

0,00
0,00

-370000,00
-370000,00

2350 Lån Sparbanken 375 321591-6
2351 Lån Sparbanken 495 311 077-4
2352 Lån Sparbanken mark 925965947-3
2354 Lån traktor 565 259 091-9
2355 Jordbrukskredit 405011 244-2
2356 Jordbrukskredit 925 339 764-1 lån handp.
S:a Övriga skulder till kreditinstitut

-200000,00
-350000,00
0,00
-60000,00
-173403,00
-200000,00
-983403,00

0,00
0,00
-I 600000,00
30000,00
19268,00
0,00
-l 550 732,00

-200000,00
-350000,00
-I 600 000,00
-30000,00
-154 135,00
-200000,00
-2534 135,00

2399 Kommunalt lån
S:a Övriga skulder

-880000,00
-880000,00

480000,00
480000,00

-400000,00
-400000,00

-116559,17
-116559,17

16534,75
16534,75

-100024,42
-IDO 024,42

2710 Personalens källskatt
2712 Upplupen sem.löneskuld
2891 Förskottsbet medlemsavgifter
2892 Förskottsbet anläggningsavgifter
2893 Förskottsbet ridavgifter
2894 Förskottsbet stallhyror
2 95 Förskottsbet ridläS<''!"
S:a Ovriga kortfristiga skulder

-32700,00
-117358,00
-54095,00
-750,00
-298 116,00
-2250,00
-12175,00
-517444,00

-267,00
7751,00
-10705,00
-200,00
78 466,00
0,00
8425,00
83470,00

-32967,00
-109607,00
-64 800,00
-950,00
-219650,00
-2250,00
-3750,00
-433974,00

2940 Upplupna lagst soc avgifter
2943 Ber uppl löneskatt pensionskostn
2960 ljpplupna utgiftsräntor
2990 Ovr u221 kostnlförutbet int
S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-81642,00
-23448,00
-2022,00
-16928,00
-124040,00

3609,00
842,00
-457,00
2693,00

-78 033,00
-24749,00
-I 180,00
-17385 ,00
-121347,00

-2940199,88

-995619,92

-3 935 819,80

0,00

0,00

0,00

In~

S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2011 Balanserat resultat
2019 Årets resul tat
S:a Balanserat kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
2330 Checkräkningskredit
S:a Checkräkningskredit

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörssku Ider
S:a Leverantörsskulder

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

..

21:29
779

Senaste vemr:

BERAKNAT RESULTAT***

-I 301,00

Ut~

balans
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Verksamheten idag
Anläggningen
Vingåkers Ryttarförening förfogar idag över en imponerande anläggning, vilken omfattar fastigheten
Gäringstorp 1:23 (som förvärvades -87) med tillhörande byggnader som bl a stall och ridhus.
Utöver det utrymme byggnaderna upptar är marken uppdelad i hagar och utomhusbanor för hoppning
och dressyr.
Föreningen har tidigare arrenderat mark av Stig och Annika Pettersson på Gäringe Gård . Under 2016
fick vi möjlighet att köpa loss den marken, banklån beviljades och handpenning lades . Lantmäteriet
påbörjade sitt arbete med uppritande av nya kartor och tomtgränser.
Detta blev klart under senare delen av hösten 2017 och då kunde markköpet fullbordas .

Lektionsridning
Föreningens huvudsakliga intäkter består till största delen av de ridavgifter verksamheten inbringar.
Junior 45 min 160,Senior 45 min 185,Ridlekis 60 min 190,Junior 60 min 190,Senior 60 min 215,Junior 60 mini 6 elever 235 ,Senior 60 mini 6 elever 265,Är man inte medlem är priset 20 ,- högre
Knatte 30 min 50,Knattespecialen dubbel 150,Antalet ridgrupper per vecka har uppgått till 35 st med totalt 252 elever.

Utöver detta har 7 timmar per vecka utgjorts av ridn ing för funktionshindrade och projektridningar av
olika slag . Läs mer om det under projekt.
Vad säkerheten beträffar har, liksom föregående år, säkerhetsvästar funnits att låna och likaså hjälmar.

Teori är en mycket viktig del i verksamheten. Alla ridgrupper har teori vid två tillfällen per termin.
En mycket uppskattad Temavecka är en återkommande aktivitet under hösten, där ridskolan erbjuder
olika aktiviteter och föreläsningar.
Under höstens temavecka var den röda tråden - Ryttarens inverkan. Vi bjöd in föreläsare från olika
grenar för att presentera deras specifika gren. Working Equitation presenterades av Cecilia Hansson,
som deltagit i både EM och VM i grenen WE för att visa hur man kan använda WE på ridskolan. Vi hade
även Johnny och Lida Sjödin, som tillsammans med sin körponny visade oss hur man inverkar och
jobbar inom deras gren. Lida och Johnny har placerat sitt topp 10 i Norden ett flertal gånger och höll en
jättebra och inspirerande clinic om körning. Våra ridlärare bjöd på två välfyllda och informativa clinics i
hoppning och dressyr. Samtliga clinics och föreläsningar var väldigt välfyllda och uppskattade.
För de yngre ryttarna bjöds temat - Att äga sin egen häst. Där kunde barnen lära sig mer om skötsel av
häst och stall, foder, hästens utrustning och sjukvård . Även dessa föreläsningar var uppskattade och
med många deltagare.
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Knatteridning
Under 5 st lektioner på lördagseftermiddagar bedriver ridskolan knatteridning för
alla små hästälskande knattar, som ännu är i minsta laget för ordinarie lektionsridning.
Under dessa 30 minuters-pass rider de var sin ponny med en ledare tillgänglig vid sin sida.
Efter hand slussas knattarna vidare in i verksamheten .
Knatteavgiften har legat på 50 kr per lektion .
För att på något sätt belöna och motivera de ledare, som hjälper till på knatteridningen varje lördag,
beslutade styrelsen under våren att vi skulle fortsätta bjuda dessa entusiaster på en resa till Stockholm
Horse Show i december. Under våren gjordes ytterligare en resa för att motivera de unga ledarna till att
fortsätta sitt viktiga uppdrag. De åkte till Kungliga Hovstallet i Stockholm på stud iebesök och fick se alla
fina vagnar hästarna drar kungligheterna i, den fantastiska utsmyckning som finns i stallet och såklart
de fina hästarna. Båda resorna var genomförbara tack vare kommunens Vingpeng och uppskattades
enormt av deltagarna.
Knatteridningen bedrivs i ungdomssektionens regi.
Knatteinstruktörer under 2017 har varit Sara Larsson , Anna Frössevi, Lilly Bohm , Julia Christensson,
Nina Kettunen och Cathrine Dahlberg .
Ridläger
Under året som gått har olika läger bedrivits på ridskolan. Dagläger, veckoläger, vuxen Iäger med spatema, mamma/pappa/barnläger, hästägare för en dag, helgläger samt långritter.
I de flesta fall har kost och logi ingått men i några fall har deltagarna egen mat med sig. Det vanliga är
att varje deltagare rider och sköter en av ridskolans hästar, men ryttarna har även egna hästar eller
ponnyer med sig. Det har varit hög beläggning på samtliga läger
Familjedag
Varje år ordnar föreningen en familjedag på nationaldagen . Detta år hade vi 2 st dagar, varav en
tillsammans med föreningen FUB där vi anpassade och visade upp vår verksamhet för
funktionshindrade lite extra .
Båda dagarna var väldigt populära med olika typer av uppvisningar, prova på-ridning, traktorkörning,
tipspromenad, ansiktsmålning, ballongfigurer och mycket mer.

Projekt
I vår strävan efter att vara en förening som sporrar mot nya utmaningar har vi under året bedrivit fyra
olika projekt. Samtliga projekt har vänt sig till våra medlemmar under 20 år och har finansierats av
Idrottslyftet eller 01 ika stiftelse/fonder.
Morgondagens Stjärnor
Vi sökte ett projekt via Idrottslyftet som vi kallade Morgondagens Stjärnor. Vi ville erbjuda en bra
introduktion till våra nya tävlande ryttare och kunna coacha dem på vägen fram till , och längs med,
tävlingsbanorna.
Ett samarbete med grannklubben Västra Sörmlands Sportryttare möjliggjorde en cup över 4
tävlingsdagar där det var enkla tävlingsförhållanden för att välkomna nya tävlingsryttare ut på banan .
Man tävlade på LE och LO nivå och banan var densamma mellan klasserna . Ryttarna samlade poäng
under deltävlingarna och det hela avslutades med en totalvinnare av cupen.
Två tävlingar hölls på VRF :s anläggning och två tävlingar hölls hos VSSR.
Våra elever som vill testa på tävling erbjöds att vara med i denna satsning på ridskolehästar och våra
övriga medlemmar med egna hästar, som ville börja tävla, deltog i detta projekt. Med stöd och hjälp
inför och under tävlingarna av våra ridlärare, fick deltagarna en bra start för att börja tävla hoppning och
gjorde detta med bravur. Ett av våra ridskoleekipage Hanna Wahlström vann en av omgångarna på vår
fina lektionshäst Cassius Clay (Kråkan).

449

Vingåkers Ryttarförening

818500-8268

3 (15)

Hopp i Topp
De privata ryttarna bjöds in till ett projekt under året som vi kallat Hopp i Topp.
Tillsammans med Maria Sundin träffades tävlingsryttarna kontinuerligt vid flera tillfällen under året och
jobbade med den mentala delen runt tävling och träningsupplägg.
Deltagarna hade också möjlighet att kontakta Maria i samband med sina tävlingsstarter och få råd och
coaching.
IntegrationsprojektlFredagscafe
Föreningen har under året jobbat vidare med att integrera alla ungdomar i Vingåker i vår verksamhet.
Via projektstöd från Jerringfonden kunde vi erbjuda ungdomarna i Vingåker ett så kallat Fredagscafe .
Detta gjordes i samarbete med fritidsgården i Vingåker och alla ungdomar var välkomna att hänga hos
oss på cafeet utan att det kostade något.
Ungdomarna träffades och fick lära sig mer om hur föreningen fungerar, lära sig om hästar, spela spel
och umgås med andra ungdomar och såklart fick de testa på att rida.
Vingåkers Kommun gick in och hjälpte till att ordna transport ut till anläggningen och sedan tillbaka igen
när kvällen var slut.
Ett uppskattat projekt som bjöd in nya ansikten och det var mycket skratt och skoj bland deltagarna.

Idrott för alla
Utöver dessa projekt söktes och beviljades återigen ett projekt hos Stiftelsen Bång med Skandia - Ideer
för livet som medfinansiär, vilket gjorde det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten för
funktionsnedsatta ryttare.
Under året fortsatte projektetsamarbetet med Duveholmsskolans gymnasiesärskola .
I projektet har elever med olika funktionsnedsättningar, de flesta med någon form av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, deltagit.
Med viljan att lära sig mer om hästar och delaktighet som ledord har 15 ungdomar från
gymnasiesärskolan deltagit i projektet under året.
Eleverna har varit med och lärt sig om hästar, skötseln av densamma och varvat detta med praktisk
träning och även ridning.
Resultaten, både vad gäller beröring, initiativförmåga, självförtroende och förmågan att påverka hästen,
har varit mycket större än vad vi vågade hoppas på vid uppstarten. Projektet har gett eleverna verktyg
de kan ta med sig och våga använda även i sin "vanliga" vardag.
Även elevernas lärare har varit på utbildningsdagar på ridskolan för att få en större förståelse för vad
eleverna lär sig.
•

Samarbete
Samarbete med Kriminalvården
Under året har vi haft två personer placerade på ridskolan för att avtjäna sina timmar. Dessa personer
har främst arbetat med att måla, röja sly och snickra .

Samarbete med Vingåkers Kommun
Under året har vi haft hjälp i stallet av vårt fantastiska gäng från den dagliga verksamheten i Vingåkers
Kommun. Måndag till torsdag har ett gäng på 6 personer och 2-3 personal varit hos oss på
förmiddagarna och hjälper oss att packa hö påsar, köra in spån, städa, sopa läktaren , rengöra
vatten koppar och sopa i stallet.
Från och med senare delen av hösten hade vi även ett gäng som kommer på fredagseftermiddagen och
kör spån, bakar, städar och hjälper till att släppa in hästarna.
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Dessa människor är otroligt karismatiska och hjälper verkligen till med vardagsarbetet i stallet. Ett stort
tack till er för allt jobb ni gör! Det är guld värt för föreningen!

Bidrag
Bidrag som föreningen erhållit under året har varit driftsbidrag, aktivitetsstöd , idrottslyftet,
skolsamverkanspengar, "Vingpeng", evenemangsbidrag och anläggningsstöd .
Även bidrag från Majblomme-kommittem har erhållits.
Ving peng
Föreningen sökte Vingpeng för två olika aktiviteter under 2017. Under våren gjordes en resa för barn
och ungdomar till Hovstallet i Stockholm där de fik en rundtur och se alla fina vagnar som används när
hästarna drar kungligheterna och liknande. Såklart fick barnen/ungdomarna även se massa fina hästar
på plats.
I december åkte vi sedan till Stockholm Horse Show och fick se spännande tävlingar, shower och fina
hästar. Tack vara denna "Ving peng" så kunde flera av våra barn och ungdomar åka med och få uppleva
denna fantastiska hästfest i vår huvudstad .

Evenemangsbidrag
Föreningen har sökt evenemangsbidrag från kommunen för flera lovaktiviteter som är avsuttna.
Detta har gjort att vi har kunnat hålla nere kostnaderna för evenemangen och fler har kunnat delta .
Exempel på dessa aktiviteter är kompisdag, höstpyssel, halloweenkväll bl a.

Övriga intäkter i föreningen
Medlemsavgift 2017
Junior 185,- Senior 380 ,- Familj 700 ,Under 2017 löste 418 personer medlemskap i Vingåkers Ryttarförening.

0-6 år
Kvinnor
Män
Okänt

17
3
O

7-12 år
103
22
O

13-20 år
90

21-40 år
81

6
O

5

41-Max år
75
16

O

O

Summa
366
52
O

Privat hästarna inbringar en del till föreningen, 2 950,-/box och 2 250,-/spilta . Personalen har ett
anställningsavtal som berättigar dem till halva priset.
Anläggningskortet för privatryttare som utnyttjar ridanläggningen , är en inkomstkälla vilken inbringar
450,-/halvår, 750,-/år.
Ensambokning av ridhuset kostar 500,-/tim.
Möjlighet att betala anläggningsavgift för enstaka tillfälle har kostat 100,- för medlemmar.
För icke medlemmar ligger priset på 200,-/tim.
Subventionerat pris vid organiserad träning för instruktör har varit 50,- för medlemmar.
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Träningar
Ridskolan erbjuder medlemmarna en mångfald av olika alternativ till vidareutveckling kring allt som rör
våra fyrfota vänner.
För hoppryttarna har Maria Nordin och Marie lindqvist haft hoppträningar.
Cecilia Hansson har bedrivit träning i dressyr på ridskolan.
Ett par söndagar i månaden har dressyr- och hoppträningar bedrivits på ridskolan med föreningens
egna instruktörer. Dessa träningar är mycket populära och välfyllda .

Hästar
I stallet finns idag 5 st uppstallade privathästar sam t 14 st hästar/ponnyer som ägs av föreningen och 3
st inlånade ponnyer, Tompa, Caramell och Mickan.
Under året har föreningen köpt 1 ponny tillsammans med Anna och Elin Frössevi - Deniero . Föreningen
äger halva hästen och Deniero jobbar som lektions häst 6 dagar i veckan. En stor häst (C ' est le Solei)
köptes in efter sommaren.
Bamse saldes innan sommaren till en av våra elever och vår fina Good Times fick tyvärr avsluta sina
dagar på jorden under hösten.

Personal under 2017
Ridskolechef: Marie lindqvist fram tills augusti, därefter tjänstledig. Johannah Ström vik under hösten .
Ridinstruktör: Johannah Ström -mammaledig våren -17, Kristin Edvinsson . Emilia Blomqvist (vik för
Johannah) Maria Nordin - vik för Johannah när hon har Maries tjänst under hösten, samt Josefine
Eriksson . lina Lutteman vik för Josefine Eriksson som gick utbildning under våren.
Stallpersonal: Annelie Flink
Cafeteria: Sarah Mokvist
Allt i allo/vaktmästare: Sture Andersson
VIRUS och Sten-Eric Andersson finns inte med på lönelistan , men det bör påpekas att det arbete och
engagemang som de lägger ner på verksamheten , är ovärderligt för föreningen.
Praktik
Under året har följande personer arbetstränat och praktiserat på ridskolan :
Mia Adrelius, Madeleine Pont och Cecilia Hedlund

Utbildningar och kurser
Under ridlärardagarna på Strömsholm deltog Marie lindqvist, Kristin Edvinsson och Johannah Ström .
Josefine Eriksson har slutfört sin ridlärarutbildning och gick under våren den praktiska delen på Level 1.
Den genomfördes på heltid på Strömsholm. Josefine erhöll strax före nyår sin diplomering till Svensk
ridlärare Level 1.
Johannah Ström och Kristin Edvinsson gick en repetitionskurs för Gröna Kortet-utbildare i november.

452

Vingåkers Ryttarförening

818500-8268

6 (15)

Vingåkers Ryttarförening först i Sverige

Framtidens ridskola säkrar kvalitEm .
Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes 2014. Två nya skyltar har tagits
fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete.
Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvaliteln på medlemsföreningarnas ridskolor
genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i
sömmarna.
En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med 2016. Alla föreningar som är
anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Sedan kommer samtliga ridskolor med
den gamla skyltmärkningen att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när
kvalitetskraven uppfyllts.
Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i
dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som
besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som
främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och
hästhållning.
Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtidsfrågor har två olika checklistor
tagits fram, som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete:
Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor kan föreningen använda för att
förbereda sig inför kvalitetsmärkning.
Idrottsanläggning för Ridsport - checklistan är till för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför
möte med exempelvis kommunen.
Om besäksverksamheten
I förbundets 19 distrikt finns idag besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar.
Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa.
Detta gäller vid
• nyanslutning och förprövning
• regelbundna besök för rådgivning och kontakt
• uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
• rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare

Föreningen var den första ridskolan i Sverige som kunde stoltsera med den nya kvalitetsskylten.
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Arets eldsjäl i Vingåkers Kommun
Varje år delar Vingåkers Kommun ut ett pris till en eldsjäl. Vi blev otroligt glada och stolta när vår
knatteinstruktör, ponnymamma, stallmamma och elev, Anna Frössevi fick denna utmärkelse .
Arets ungdomssektion i Södermanland
Vår suveräna ungdomssektion VIRUS har under Södermanlands ridsportgala, utsetts till årets
ungdomssektion!
Motiveringen löd:
Virus gör allt för sina ungdomar i föreningen. De har ungdomskvällar, klubbtävlingar, barnkalas,
påskäggsjakter, halloweenkvällar, julshow, är med och går i prideparader och mängder av andra saker.
I Virus är man en familj, där ingen lämnas utanför oavsett läggning, hudfärg, ålder eller
funktionsnedsättning.

Arets Ungdomsledare i Södermanland
Två av våra fantastiska ungdomar, Elin och Erika Karlsson blev utsedda till årets ungdomsledare på
Södermanlands ridsportgala.
Motiveringen löd :
Dessa systrar är på föreningen varje gång det händer något och är väldigt aktiva i deras
ungdomssektion. De är ute på föreningen så fort de får en ledig tid. De visar hur man ska vara mot
varandra, hur man ska stötta, hjälpa och ha kul i föreningen . De brinner verkligen för sin förening och
hästarna. Vi tycker att dessa två systrar ska uppmärksammas nu för allt ideellt jobb och kärlek de gör
för sin förening.

Guldklöver
Från centerpartiet i Vingåker fick vi en uppskattad utmärkelse .
"För sitt unika engagemang som visas barn och ungdomar med funktionshinder och för att ge dem
tillfälle att utöva ridsport. Ridning är ett utmärkt inslag i den funktionshindrades habilitering. Vi önskar
lycka till med den planerade utbyggnaden och i arbetet med att vidareutveckla och förnya
verksam heten ."

Kommitteer och sektioner
Tävlingssektionen
Hela 1O hopptävlingsdagar har hållits på vår anläggning under året
Störst som vanligt är Guldsporrarna .
I år satte vi stopp för anmälningar när vi hade uppnått 300 starter per dag . Visa av erfarenheten från
tidigare år, då vi hoppat till långt in på natten , vill vi ge våra deltagare och funktionärer humana
tävlingsdagar.
Även detta år var vädrets makter hårda mot oss och framförallt uppstalIningen. Under fredagens tävl ing
kom en kraftig stormvind och svepte in över anläggningen och lyfte stallarnas tak. Ett av stallen
kapsejsade helt och en febril aktivitet bland funktionärer, tävlande och föräldrar till dessa jobbade hårt
under hela eftermiddagen och natten för att iordningställa boxarna igen . Boxleverantören som befann
sig nere i Falsterbo för att bygga stallar till de nationella tävlingarna släppte allt de hade för händerna,
lastade bilar med reservdelar och körde den 7 timmar långa resan upp till Vingåker för att hjälpa till .
Stallägare runt om i Vingåker lånade ut sina boxar så att de gästande tävlingshästarna fick någonstans
att bo över natten. När boxleverantörerna var på plats och lagade det trasiga stallen och storm säkrade
dem så kunde hästarna snart flytta tillbaka in i sina boxar.
Tävlingarna är en stor inkomstkälla för fören ingen . Guldsporrarna inbringar naturligtvis mest till kassan .
De skulle inte kunna genomföras utan alla ideella insatser av våra medlemmar.
Naturen har prövat våra tävlingar under flera år i rad nu , men inte besegrat oss och våra fantastiska
medlemmar. Utan er skulle dessa tävlingar inte överleva!
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Tack för att ni gör denna tävling till vad den är ar efter ar, en av Mellansveriges största regionala
hopptävlingar för ponny och häst!
Även i ar stallades hästar o ponnyer upp i ridskolestallet och i inhyrda portabla gästboxar som i ar kom
från Norrköping.
Pa Guldsporrarna hyrdes 90 mobila boxar in för uppstallning till de tillresta hästarna .
Därutöver tillkommer de hästar som stallades upp i det befintliga ridskolestallet (23 st) och pa stall runt
om i bygden .
Arets deltagarantal uppgick till ca 450 olika ekipage som gjorde ca 300 starter per dag vilket ger 1 200
starter pa fyra dagar, vilket torde vara svårslaget på regionala tävlingar i Sverige!
Även om vinsten ser ut att bli stor finns en hel del kostnader, sasom premier till pristagarna och
boxhyran som hör till de största utgifterna.
Utan allt ideellt engagemang och välvilliga sponsorer vore dessa tävlingar inte genomförbara och det är
med den största beundran föreningen tackar alla ideella krafter före, under och efter tävlingarna .

Tack till alla som tävlande och alla er som engagerar er i tävlingssektionen och på alla våra
tävlingar.
Cafeteria
Cafeterian är en sektion i föreningen som bidrar med en stor trivselfaktor och den inbringar även en
betydande del av föreningens inkomst. En stor del av vinsten kommer in under tävlingar och c1inics då
det säljs korv, hamburgare , dagens rätt, dricka, godis, kaffe och fika till de aktiva och åskådare.
Varje lördag håller ideella krafter öppet och säljer kaffe, godis och annat gott under knatteridningen.
Under året har Sarah Mokvist varit anställd av föreningen för att hålla cafeterian öppen på onsdag och
torsdagskvällarna vilket har ökat trivseln enormt och varit uppskattats av föräldrar och elever. Detta har
även inbringat lite mer i kassan .
Under Guldsporrarna arrangerades lunchserveringen på tävlingarna genom ett samarbete med Linas
Mat.
Insatsen sektionen gjorde under årets Guldsporrar var enorm!
Från tidig morgon till sen kväll var cafeterian bemannad av de entusiastiska krafterna i sektionen, alltid
med ett leende på läpparna, detta måste vara en unik insats.

Ett stort tack till de ideella krafterna under året.

Anläggningssektionen
Anläggningssektionen arbetar hårt med att hålla vår anläggning i det fina skick den befinner sig i.
I början av året så hjälpte vår granne, Daniel Ajax till att ta ner skogen som vi har i hagen bakom stallet.
Under våren så plöjdes hagarna bakom ridhuset upp och såddes om för att minska parasitangrepp på
hästarna. Vi plockade ner staketen mellan hagarna och gjorde sedan nya gränser och staket mellan
hagarna under hösten .
Dessa hagar brukar alltid agera parkering när vi ska ha tävlingar så det gjordes om lite inför 2017 år
tävlingar. Vi grävde ner vägtrummor och grusade upp infarter till hagen bakom stallet och även till nedre
Everthagen som detta år fick vara parkering under tävlingarna.
Under hösten har vi rivit ner staketet runt dressyrbanan och även sålt av hinderförradet som vi kallar
Johannah-boden. Mattias Moqvist och Sten-Erik Andersson fällde träd som stod runt dressyrbanan och
kommer vara i vägen när den nya banan ska byggas .
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Föreningen har även köpt in en balklämma till traktorn som nu gör det möjligt för oss att köra in vårt
eget foder på logen . Vi flyttade även runt lite på höpåsarna på logen för att göra det lite lättare i arbetet
med att packa morgon- och kvällspåsarna till hästarna.

Anläggningskommitten gör ett otroligt jobb varje år och ni gör alla en ovärderlig insats för vår förening
och trivseln här!
Ett varmt tack till alla starka krafter som jobbat så hårt under året som gått.

UngdomssektionenNirus
Virus har under året fortsatt att bedriva verksamhet för barn och ungdomar. Med allt från vinterdagar,
halloweenkvällar, hopp och dressyrtävlingar till julshow ser de till att föreningens unga medlemmar har
massa roligt att sysselsätta sig med förutom att rida på lektion.
Virus är en egen sektion och har därför en egen styrelse och eget bokslut med verksamhetsberättelse
för er som är intresserade av att veta mer om det dom gör.
Ungdomarna som drar i Virus är enormt duktiga och gör en enorm insats med helt ideella krafter
varje år, och detta år är inget undantag. Stort tack till er!

Tävlingsryttare
Föreningen har haft lag i div III dressyr för ponny.
Laget slutade på en 4:e plats totalt.
Div III ponny hoppning reds under våren, laget vann hela serien!
Div III häst dressyr representerades också och där kom laget på en 3:e plats totalt.
Div I häst hoppning hade vi ett lag med i också och de kom på en 7:e plats i zon östra totalt.
Höstens divisioner var vi också med och tävlade i.
Vi hade lag i div II ponny hoppning som slutade på en 5:e plats totalt.
Div II ponny dressyr red hem en 4:e plats totalt.
Div 1/ häst dressyr red ihop en andra plats och
Div 1111 häst dressyr red även de ihop en 2:a plats med laget.
Föreningen har också flera medlemmar som tävlat individuellt i såväl hoppning, fälttävlan, dressyr,
körning och Working Equitation .
Totalt löste 68 st ryttare licens för att representera VRF på tävlingsbanorna runt om i Sverige .
Framgångsrikast ekipage 2017
Marita Nyberg - dressyr ridhäst
Veronica Manfredsson - dressyr ponny
Susanna Oom - hoppning ridhäst
Alina Fröiund - hoppning junior
Jessie Melin Mcleod - hoppning ponny
Distriktsmästare 2017
Alina Fröiund och Jane 52 blev distriktsmästare för juniorerna hästhoppning.
Lida Sjödin och Hälge Viking körde hem ett silver i DM i körn ing .
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Klubbmästare 2017

Klubbmästare häst hoppning: Alina Fröiund - Jane 52
Klubbmästare ponny hoppning: Fredrik Roempke - Jasper
Ridskolemästare häst hoppning: Sandra Svensson - Harley
Ridskolemästare ponny hoppning: Tilly Strand - Pussel
Klubbmästare häst dressyr: Maria Lindgren - Ifs a Fee
Klubbmästare ponny dressyr: Emma Ohlsson - Candella
Ridskolemästare ponny dressyr: Celine Granetin - Sonny Boy
Ridskolemästare häst dressyr: Nina Kettunen - New Jersey

Hemsidan
Hemsidan har fortsatt att utvecklas och Kristin Edvinsson, Jessica Svärd, Johannah Ström och Marie
Lindqvist har fortsatt att hålla den uppdaterad . Föreningen har även en mycket välbesökt sida på
Facebook.

Information

Föreningens hemsida fungerar bra med mycket bra information.
www.vin gakersrf.se
Vingåkers Ryttarförening, Vårnäs Gäringstorp, 643 92 Vingåker.
Tel 0151-127 58
info@vingakersrf.se

Nedan följer styrelsens ekonomiska berättelse.
Föreningen har under 2017 fått minskade bidrag. Driftsbidraget har sänkts och även
idrottslyftet minskade då man under 2017 endast fick söka två idrottslyft istället för tre
som tidigare.
Förändringar i personalgruppen medförde ökade kostnader delvis i samband med avgång.
Det som räddar upp resultatet är att Vingåkers kommun delvis skrivit av ett gammalt lån.
Trots det positiva resultatet måste styrelsen beakta ett negativt rörelseresultat i budget
för 2018.
Styrelsen har därför vidtagit strukturella åtgärder för att kunna lägga en budget med ett
positivt resultat. Med kommande utgifter på ny ridbana, och så småningom det nya
ridhuset, krävs ett positivt ekonomiskt resultat. Det är därmed också styrelsens
förhoppning att medlemmarna förstår betydelsen av ovärderliga ideella insatser.
Sedan tidigare kvarstår ett övervärde i fastigheten. Not 7 i 2015 års redovisning gör
gällande att uppskrivning torde kunna ske med minst 1 miljon kronor. Detta är inte
genomfört men efter slutfört markköp 2017 är vår bedömning att värdet inte har minskat.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

3095919
556959
3652878

3018438
707837
3726275

-409656
-1232152
-2344549
-98920
-4085277

-296425
-1198796
-2102089
-100177
-3697487

-432399

28788

481912
-31027
-461514

263
-23032
6019

9100

O

27 586

6019

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningsti"g.

1
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets resultat

3
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2017-12-31

2016-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

2595683
296180
472 473

1461797
304660
533379

Summa anläggningstillgångar

3364336

2299836

45876

64121

225418

Balansräkning

Not

Tillgångar
Anläggningstillgå ngar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Hästar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

142274
367692

254698
2
125588
380288

Kassa och bank

181175

24038

Summa omsättningstillgångar

594743

468447

3959079

2768283

Årets resultat

-51246
27 586
-23660

-57265
6019
-51246

Summa eget kapital

-23660

-51246

Kundfordringar
Övriga fordringar

Summa tillgångar

O

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
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Balansräkning

Not

Långfristiga skulder

4

Checkräkningskredit

5

2017-12-31

2016-12-31

O

198083
983403
880000
2061486

2534135
400000
2934135

Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Bokslutsdispositioner

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

100024
246536
711144
-9100
1048604

116559
257170
384314

3959079

2768283

O

758043

6

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser

3000000

Inga

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd .
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

460

Vingåkers Ryttarförening
818500-8268

14 (15)

Noter
1 Anställda och personalkostnader
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till anställda
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
Övriga personalkostnader

2017

2016

5
1
6

5
1
6

1 724574
38576
553302
28097
2344549

1 510249
50576
495396
45869
2102089

2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Hästar
Traktor med tillbehör
Fyrhjuling och datorer

1,5 %
5%
8%
10 %
20 %

3 Bokslutsdispositioner
Aterföring avskrivning hästar

2017

2016

9100

o

4 Långfristiga skulder

Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen

2017-12-31

2016-12-31

2404135

1 492326

370000

370000
198083

5 Checkräkningskredit
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

O

6 Ställda säkerheter
För skulder till kreditinstitut m m:

2017

2016

3000000

1 500000
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Härmed framför styrelsen för Vingåkers Ryttarförening sitt varma Tack till alla som på något sätt
deltagit och bidragit till att genomföra aktiviteter och bidra till föreningens utveckling under
verksamhetsåret 2017.

Vingåker 2018-02-14
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Nina Kettunen, suppl

Revisorspåteckning

Annika Udd in
Revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Vingåkers Ryttarförening, org.nr 818500-8268

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen förVingåkers Ryttarförening för
år 2017-01-01- 2017-12-31.

5 tyrelsens ans'lar för arsredo'lisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Vingåkers Ryttarförening för år 2017-01-01 -

2017-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorerna> ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval avvår revision.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade
revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följeryrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hurföreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med ltänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Styrelsens an.5'1ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Re'lisor-=rnas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.
Som undertag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet

;IV årsredovisningen

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
iindamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi
tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Vingåker

2018

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

~_ _ _ _ _ _ __

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet m~
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisa 00bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
we v~~~::-':=_ __ _ """7:(-._..::nnika Uddin
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
'Förtroendevald revisor
- rtroendevatd revisor
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

--;u-t !
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Arsmöte protokoll
2018-02-28
Vingåkers Ryttarförening
§1 Veronica Gårdestig hälsar välkomna och öppnar mötet
§2 Sten-Erik Andersson väljs till ordförande för mötet
§3 Johannah Ström väljs till sekreterare för mötet
§4 Fastställande av röstlängd
Närvarolista bifogas till protokollet. 12 st närvarande

§ 5 Val av justerare och rösträknare
Lina Lindblom och Cecilia Kindström
§6 Faststä"ande av dagordning
Veronica anmäler övrigt ärende § 23
§7 Mötet har annonserats om i god tid via anslag, hemsida och facebook
§8 Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser
Veronica förtydligar vissa dela ur årsredovisningen som sedan läggs till handlingarna

§9 Annika Uddin läser upp revisorernas berättelse som sedan läggs till handlingarna

§ 10 Mötet fastställer och godkänner balans och resultaträkningen
§11 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet
§12 Arsmötet beslutar att styrelsen 2018 ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter utöver
ordförande
§13 Veronica Gårdestig väljs till ordförande förtöreningen
§14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Se valberedningens förslag på bifogad lista.
Förslaget godtas av årsmötet

§ 15 Ungdomssektionen har valt att Kajsa Ekengren är representant till styrelsen från US.
§16 Föreningen har en ungdomssektion men sedan inga fler sektioner
§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Se valberedningen förslag på bifogad lista
Förslaget godtas av årsmötet
§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
3 st

§ 19 Sittande valberedning väljs om på ett år.
Ing-Marie Bark Lagergren väljs som sammankallande
Maria Larsson och Cathrine Dahlberg väljs som ledamöter
§20 Arsmötet uppdrar styrelsen att välja ombud till SvRF och distriktets allmänna möten.
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Dagordning Arsmöte
2018-02-28 Vingåkers Ryttarförening

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten
där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte (motioner)
23. Övriga ärenden som årsmötet beslutat att ta upp till diskussion
24. Avslutning

465

Valberedningens förslag till årsmötet 2018

Veronica Gårdestig

Ordförande

1 år nyval

2019

Stefan Wahlström

vice ordförande

1 år kvar

2019

Josefine Frank

Sekreterare

1 år kvar

2019

Helena Mählqvist

Kassör

2 år omval

2020

Jessica Svärd

Ledamot

1 år fyllnadsval

2019

Jonas Andersson

Ledamot

2 år omval

2020

Sandra Svensson

Ledamot

2 år nyval

2020

Nina Kettunen

Suppleant

1 år kvar

2019

Lina Lindblom

Suppleant

2 år nyval

2020

Ove Svedberg

Revisor

1 år kvar

2019

Annika Uddin

Revisor

2 år omval

2020

Lida Sjödin

Revisorssuppleant

1 år (fyllnadsval)

2019

Valberedning 2017:
Ing-Marie Bark-Lagergren (sammankallande)
Catrine Dahlberg
Maria Larsson
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

58 (X)

Ks §

KS 2018/135

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tar del av redovisingen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, xxxx
Redovisning, 2018-03-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-03-28
Handläggare

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

KS 2018/135

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade.
Bilagor
Redovisning, 2018-03-13

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2018-03-13
Dnr

Medborgarförslag

2016/263

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. Ställplats Högsjö.
Medborgarförslag angående att få en renoverad
skolgård till Högsjö skola
Medborgarförslag – Julbelysning i Högsjö plus
blomsterlådor i samhället
Medborgarförslag - Cykelpumpstationer
Medborgarförslag om skyndsamma åtgärder för
att förbättra trafiksäkerheten vid
järnvägsövergången vid Viala badplats, samt
utfarten mot, respektive infarten från riksväg 52
Medborgarförslag om att Vingåkers infarter bör
prydas med internationella flaggor på lyktstolpar.

2017/76
2017/123
2017/254
2017/323

2018/91

Remissinstans
KS

Inkom till
KF
2016-07-13

Förslagsställare

Kommentar

Yngve och Britt-Marie
Andersson
Jan Rosenqvist, Sven-Bertil
Karlsson
Malin och Jan Rosenqvist

Besvaras av KF 2018-05-21

KS

2017-02-27

KS

2017-03-23

KS
KS

2017-06-19
2017-09-05

Becca Chaney
Gillbergatorps
samfällighetsförening

Besvaras av KF 2018-06-20
Besvaras av KF 2018-06-20

KS

2018-03-01

Samverkarna Vingåker

KF beslutade 2018-03-12 att
skicka medborgarförslaget
till KS för att besvaras.

Besvaras av KF 2018-05-21
Besvaras av KF 2018-05-21
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

Ks §

59 (X)

KS 2018/136

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tar del av redovisingen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, xxxx
Redovisning, 2018-03-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-03-28
Handläggare

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

KS 2018/133

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.
Bilagor
Redovisning, 2018-03-13

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2018-03-13
Dnr

Motion

2016/353

Motion om revidering av VA-plan för
Vingåkers kommun

2017/160
2017/237
2017/375
2017/387
2017/392

Remissinstans
KF

Inkom till
KF
2016-10-10

Motion angående rådgivare enskilda avlopp

SBN

2017-04-20

Motion gällande delad tur för anställda inom
Vingåkers kommun
Motion - Förslag på Samåkningsparkering i
Vingåkers kommun.
Motion rörande Sportcenter och Badhus

SN

2017-06-07

KS

2017-10-09

KS

2017-10-13

Motion - fria arbetskläder för
förskolepersonal

BoU

2017-10-16

Förslagsställare

Kommentar

Gunnar Österberg (C)
och Lars-Ove Winberg
(C)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Anders Lundström
(VTL) och Hans
Averheim (VTL)
Lars-Göran Karlsson
(SD)

Besvaras av KF 2018-05-21
Besvaras av KF 2018-06-20
Besvaras av KF 2018-03-12
Besvaras av KF 2018-09-17
Besvaras av KF 2018-06-20
Besvaras av KF 2018-04-23
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

60 (X)

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande
Leader Sörmland – Ombud för Vingåkers kommun till årsstämman den 4 april 2018.
KS 2018/138. 2018-03-16.
Leader Sörmland – Instruktioner till stämmoombud – Leader Sörmlands årstämma
2018. KS 2018/44. 2018-03-22

Personalchef

Beslut om att anta lokalt kollektivavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal. KS
2018/152 – 2018-03-26..

Firmatecknare

Fullmakt för representation vid Inera AB ägarsamråd den 5 april – 2018-03-08.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09

61 (X)

Ks §

KS 2018/81
KS 2018/82

Delgivningar
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet i Sörmland – Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2018-0208
Gemensamma patientnämnden – Verksamhetsberättelse 2017
Gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård (NSV) –
Verksamhetsberättelse 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SORMLAND

PROTOKOLL

Re gionstyrelsen 20 18-02-08

SAMMANTRÄDE MED
REGIONSTYRELSEN
Torsdag 8 februari 2018

Tid och plats
Torsdag den 8 februari 20 18 klockan 9.00-13 .35, Safiren, Katrineholm.
Ajournering kl 10.40-10.55 och 11.45-12.45.

Närvaro
Se nästa sida.
Vid protokollet

~~,{~
Ulrika Sörblad

Justeras:

Vikin JO J /on (S)
ordför

nd,U

~~~~~
Box 325, 61 1 27 Nyköping

(\i ~dv-TllvJl \~\~arie-Louise Forsiund Mustaniemi (KD)

Justeras

Protokollsutdraget intygas

Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon 0155-778 90

e-post info@region.sormland.se
WWN.region.sormland.se
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Regionstyrelsen 2018-02-08

Närvaro
Tjänstgörande ledamöter
Eskilstuna kommun
Jinuny Jansson (S)
Ingrid Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Anton Berglund (S D) §§ 3- 9
Marie Svensson (S) \iänstgör för Sarita Hotti (S)
Kim Fredriksson (SD) tjänstgör för Jari Puustinen (M)
Flens kommun
Jan-Erik Larsson (S)
Terese Larsson (S)
Gnesta kommun
Johan Rocklind (S) §§ 3- 9
Katrineholms kommun
Göran Dahlström (S) §§ 1- 3
Almeli Hedberg (S) tjänstgör för Göran Dahlström (S) §§ 4- 9
Ewa Callhammar (L)
Nyköpings kommun
Urban Granström (S)
Malin Hagerström (MP)
Alma af Sillen (M)
Oxelösunds kommun
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
. Strängnäs kommun
Monica Lindell Rylen (S)
Trosa kommun
Alm-sofie Soleby-Eriksson (S)
Vingåkers kommun
Viking Jonsson (S)

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon 0155-778 90
e-post info@region .sormland.se
www.region. sormland .se
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Landstinget Sörmland
Lotta Back (V)
Tomas Borin (VfP)
Mattias Claesson (C)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Bengt-Erik Karlsson (VfP)
Thom Zetterström (S D)
Roger Ljunggren (S) tjänstgör för Abdulkadir Mohammed (L)
Britta Bergström (S) tjänstgör för Monica Johansson (S)
Greta Suven (MP) tjänstgör för Magnus Leivik (M)
Hans Ljungkvist (VfP) tjänstgör för Jan Norberg (VfP)
Rolf G Eriksson (VfP) tjänstgör för Lars-Göran Jacobsson (VfP)

Insynsplats
Anneli Bengtsson (S), Vingåker, §§ 1-3

Ersättare, ej tjänstgörande
Thomas Norander (M), Flen
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta
Anneli Hedberg (S) Katrineholm §§ 1- 3
Jarmike Zetterman (SD), Landstinget Sörmland
Jan-Eric Eriksson (SD), Landstinget Sörmland

. Övriga närvarande
Fredrik Brokvist, Trafikverket
Elin Bergman, Cradlenet
Tomas Sokolnicki, Business Sweden/Data Centers by Sweden
Dot Gade Kulovuori, Katrineholms kommunlKatrineholms logistikcentrum
Mikael Jonsson, Eskilstuna Logistik och etablering AB
Från rörbundskontoret:
Cristine Dahlbom, regiondirektör
Catharina Frändberg, bitr regiondirektör
Monica Swärd, kommunikationschef
Ulrika Sörblad, regionsekreterare, Lina Widlund, strateg, Anna Svedlund, strateg,
Emma Hanson, strateg, Fredrik Högberg, strateg, Alma Knutsson, strateg,
Christoffer Wendel, strateg

Samt två besökare

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon 0155-778 90
e-post info@region.sormland.se
www.region .sormland.se

Protoko~ tdraget

~

intygas
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Innehållsförteckning
§

1

Val av justerare

§

2

Fastställande av dagordning

§

3

InformationIvägledningsdiskussion
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Information om Citybanan och Ostl~n ken
ekonomi för hållbar ti llv~xt
Internationella företag setableringar ger möjligheter för Sörmland
Arets uppdrag enligt villkorsbrevet
Rapporter från regionstyrelsens beredn ingar
Regionfrågan in klusive remiss om regionbildni ng
Kommentarer till övriga b es lu ts~ren de n
Cirku l~r

§

4

Arsplan för regionförbundets internationella engagemang år 2018

§

5

Strategi för hållbart resande med tåg i Sörmland 2050

§

6

Dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser

§

7

Remisshantering av "Ett land att besöka - en samlad politik för en
hållbar turism och växande besöksnäring", SOU 2017:95

§

8

Anmälningsärenden

§

9

Övriga frågor och avslutning

-~'------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping

Besöksadress: Storhusqva rn , Västra Kva rn gatan 64
Telefon: 0 155-77890

E-post: info@region.sormland .se
Hemsida : www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545
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Val av justerare

Sammanfattning
Terese Larsson (S) och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) föreslås till justerare av protokollet j äl11te ordföranden.

Regionstyrelsens beslut
Terese Larsson (S) och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) väljs att justera
protokollet j äl11te ordföranden.

§ 2

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Dagordningen har varit utsänd.

Regionstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs.

,-1'~------------------------------

Box 325. 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarng atan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: WNW.region .sormland.se
Org-nr: 222000-1545

Justeras

Protokollsutdraget intygas
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InformationIvägledningsdiskussion

al Information om Citybanan och Ostlänken

Fredrik Brokvist, långsiktig planerare på Trafikverket, infonnerar om det
övergripande läget i arbetet med Ostlänken, där samverkan och förhandlingar
med kommunema är en viktig del. Fredrik Brokvist redogör för bl a tåglägen,
hastigheter på banan, tillåtlighetsansökan och nuvarande tidplan, samt tar upp
kvarvarande frågeställningar kring tåglägena i Sörmland. Fredrik Brokvist infOlmerar även om Trafikverkets andra nationella planer med koppling till
Sönnland; bl a väg 55 och Hjulstabron samt, inte minst, Citybanan.
bl Cirkulär ekonomi för hållbar tillväxt

Elin Bergman, Cradlenet, infonnerar om de 17 globala målen för hållbar utveckling, där mål 12 gäller hållbar konsumtion och produktion. En cirkulär
ekonomi blir en del av lösningen på världens överkonsumtion, t ex att någons
avfall kan vara någon annans resurs. En cirkulär ekonomi är ett fokusområde
inom EU, och frågan är prioriterad i Sverige, men ännu har vi inga nationella
cirkulära mål.
Elin Bergman förklarar och informerar om cirkulära affårsmodeller, såsom
t ex cirkulär produkt design, materialåterbruk, upcycling, delningsekonomi,
industriell symbios och återvinning. Hon ger också tips på hur vi kan agera,
prioritera och skapa initiativ och samverkan i dessa frågor.
Avslutningsvis ger Lina Widlund och Alma Svedberg, strateger på förbundskontoret, några praktiska exempel på hur vi i Sörmland kan arbeta för att bli
mer cirkulära.
el Internationella företagsetableringar ger möjligheter för Sörmland

Amazon Web Services, som är en del av den amerikanska IT-jätten Alnazon
och världsledande på s k molntjänster, ska etablera datacenter i Eskilstuna,
Katrineholm och Västerås.
Tomas Solkolnicki, Senior Investment Advisor på Business SwedenlData
Centers by Sweden, redogör för den långa processen fram till fårdigt investeringsbeslut; långsiktig kunddialog, presentera altemativa lösningar, säkra sekretess, samråd och kontakter med kommun, region, e!nätsbolag, nationella
myndigheter m fl.
forts

'-1'-------------------------------Box 325,611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon : 0155·77890
E~post:

Justeras

Protokollsutdraget intygas

info@region.sormland .se

Hemsida: WNW.region .sormland.se
Org n r: 222000·1545
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forts § 3
Dot Gade Kulovuori, chef för affärsutveckling, Katrineholms kommunlKatrineholms logistikcentrum, och Mikael Jonsson, etableringschef,
Eskilstuna Logistik och etablering AB, informerar om hur man arbetat i
Sörmland för att göra detta möjligt, och delar med sig av processen, Ol'ganisationen och lärdomarna. Förutom de uppenbara goda effekterna av Amazons
etablering här, såsom många arbetstillfällen både i byggfas och driftfas, inflyttning av internationell kompetens, ger etableringen även ökad attraktionskraft till regionen och kommer att föra med sig ytterligare etableringar. Amazon menar själva att det här är bÖljan av 10 års tillväxt, eftersom deras underleverantörer också konlll1er att göra satsningar på dessa olier.
Ordförande Viking Jonsson (S) informerar om att man den 7 mars ska träffa
den sörmländska riksdagsbänken för infonnationsutbyte, bl a om den totala
elförsörjningen i Sverige och kraftförsörjningsbehovet.
Ajournering kl 12.00-13.00.
d) Arets uppdrag enligt villkorsbrevet

Cristine Dahlbom, regiondirektör, och Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör presenterar regeringens uppdrag för 2018 med de områden vi ska
driva i länet; den regionala utvecklingsstrategin (Sönnlandsstrategin), strukturfonder och EV-program. Integration, mångfald och j ämställdhet i ett regionalt tillväxtperspektiv är andra viktiga onnåden, tillsammans med klimat,
miljö och övriga hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Ett nytt omfattande uppdrag handlar om länets kompetensförsörjning 20 I 8- 2020, som förutom analyser och prognoser även inkluderar en regional plan för kompetensförsörjning kring validering, yrkesvux och lärcentra.
e) Rapporter från regionstyrelsens beredningar

Beredningen för Sörmlandsstrategin
Ordförande Viking Jonsson (S) nänmer att den gemensamma remisskonferensen för SÖlmlandsstrategin och regionfrågan genomfördes den 26 januari
med 130 deltagare. Arbete pågår nu i konnnunerna.
Beredningen för jämlik hälsa
Återkommer vid nästa sammanträde.
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forts § 3
Kompetensberedningen
Catharina Fredriksson (S), ordförande, informerade om kompetensberedningens verksamhet i år och att man i höst kommer att redovisa mandatperiodens
verksamhet enligt uppdraget.
Beredningen för infrastmktur- och bostadsfrågor
Beredningens ordförande Jinnny Jansson (S) och Fredrik Högberg, strateg,
informerar om länstransportplanen, om de remissvar som inkommit och om
kommande tid pi an.
f)

Regionfrågan inklusive remiss om regionbildning

Ordförande Viking Jonsson (S) nämner att den gemensamma remisskonferensen för SÖlmlandsstrategin och regionfrågan genomfördes den 26 januari
med 130 deltagare. Arbete pågår nu i kommunerna.
g) Kommentarer till övriga beslutsärenden

Regiondirektör Cristine Dahlbom kommenterar kort dagens beslutsärenden.
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Regionstyrelsen 2018-02-08

Arsplan för regionförbundets internationella
engagemang år 2018
Dnr 16- 075

Sammanfattning
I enlighet med Inriktningsdokument för Regionförbundet Särmlands internationella
engagemang ska en årsplan tas fram och beslutas av regionstyrelsen. Syftet med årsplanen är att fOllliulera större aktiviteter och avvägningar inom området internationalisering och EU. Ekonomiska resurser för arbetet fördelas i ordinarie verksam11etsplanering.
Regionförbundets internationella arbete inriktas på tre foku sområden:
- Påverkansarbete,
- Verksamhetsutveckling genom nätverk och projekt,
- Internationell benehmarking, lärande och posi tionering.
Särskilt viktiga aktiviteter 2018 är påverkansarbete för den framtida sammanhållningspolitiken, så att Sörmland fortsatt får ta del av strukturfondernas utvecklingsmedel, samt att utreda det internationella arbetet för regional utveckling i samband
med regionbildningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018 -01-1 8 § 3
Tjänsteskrivelse, 2017-12-20
Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang,
2016- 11-02
Arsplan för Regionförbundet SÖlIDIands internationella engagemang år 2018,
2017-1 2-20

Regionstyrelsens beslut
Arsplan för Regionförbundet Sörrnlands internationella engagemang år 2018 godkänns.

Protokollsutdrag
Medlemmarna
Akten

,-1-------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-77890
E-post: info@region.sormland .se
Hemsida: www.region .sormland.se
Org nr: 222000-1545

Justeras

Protoko~J draget

~

intygas

486

...=.REG ION F ORB UNDET

S ORMLAN D

§5

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-02-08

Strategi för hållbart resande med tåg i
Sörmland 2050
Dnr 17- 107

Sammanfattning
Sörmland är ett län med unika förutsättningar. Närheten till Stockholm, Stockholm
Skavsta flygplats och starka tillväxt- och arbetsmarknadsregioner omkring länet ger
mycket goda förutsättningar för Sörmlands utveckling.
Det finns ett stort behov av att skapa en bi ld av efterfrågan på resande i länet på lång
sikt. Prognoser och analyser över befolkningstillväxt och framtida resande ger en
bättre planering för att möta det framtida kapacitetsbehovet. En långsiktig strategi för
hållbmt resande ökar förutsättningarna för större strategiska och långsiktiga satsningar. Det bidrar till en fOltsatt god regional utveckling på lång sikt. Under projektet
kommer strategin att avgränsas till resande med tåg men bör sedan kompletteras med
buss och övrigt resande för en heltäckande strategi för håll balt resande 2050.
Framtagande av strategin sker i projektfonn, där Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och SÖlmlands kollektivtrafikmyndighet gemensamt ansvarar för
projektet. Representanter från Sörmlands kommuner ingår i en referensgrupp.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 20 18-01-1 8 § 4
Tjänsteskrivelse 20 18-01 -10

Regionstyrelsens beslut
l . Ta fram en strategi för hållbart resande med tåg i Sönn1and 2050.
2. Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med Landstinget Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet utarbeta ett förslag till
strategi.
3. Förslag till strategi för hållbart resande med tåg i SÖlmland 2050 återrapporteras
till regionfullmäktige senast 2019-12-31.

Protokollsutdrag
Landstinget Sörmland
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland
Akten
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-02-08

Dokumenthanteringsplan för regionförbundets
lednings- och stöd processer
Dnr 18-013

Sammanfattning
I en dokumenthanteringsplan förtecknas de handlingar som förekommer och hanteras
aven organisation. Där framgår vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska
gallras, samt hur handlingarna förvaras och när gallring ska ske. Planen är ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Dokumenthanteringsplanen
är ett styrande dokument, vilket lägger grunden till beslut om arkivering och gallring.

Föreliggande dokument följer gallringsråden för lednings- och stödprocesser, vilka
utarbetats av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med Riksarkivet.
Planens giltighet avser 2018, varefter regionbildning sker.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-18 § 5
Tjänsteskrivelse, 2018-01-17
F örslag till doknmenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och
stödprocesser, 2018-01-17

Regionstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och stödprocesser antas.

Protokollsutdrag
Administrativa enheten
Akten
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PROTOKOLL
Reg ions tyrelse n 20 18-02-08

Remisshantering av "Ett land att besöka - en
samlad politik för en hållbar turism och växande
besöksnäring", SOU 2017:95
Dnr 18- 010

Sammanfattning
Regionförbundet Sörmland har den 3:e januari fått remissen "Ett land att besöka - en
samlad politik för en hållbar turism och en växande besöksnäring" SOU 2017:95, för
yttrande senast den 6:e april.
Regionstyrelsens ordförande förordar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att ansvara
för hantering och besvarande av remissen, med anledning av att den inte hinner behandlas vid regionstyrelsens ordinarie sammanträde före remisstidens utgång.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-01 -18 § 6
Tjänsteskrivelse, 2018-01-09
Ett land att besöka - en samlad politik för en håll bar turism och en växande besöksnäring, SOU 2017:95

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ansvara för hanteringen av remissen,
samt besvara den för regionstyrelsens räkning.

Protokollsutdrag
Arbetsutskottets ledamöter
Akten
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Anmälningsärenden

Delegationsbeslut
Resor
R18: m 1- 3. Dm 18- 004

Övriga delegationsbeslut

Övriga ärenden
I.

2.
3.
4.

S.
6.

Regeringen, Näringsdepartementet 2017-12-18, inkom 2017-12-28: Regeringsbeslut. Villkorsbrev. Villkor m m för budgetåret 2018 för landstingen / .. .1, samverkansorganen i Södermanlands län m fl. Dm 17-021
Regionstyrelsens arbetsutskott 20 17-10-11 § 38, Remissvar Ny målstyrning fdr
transpOltpolitiken, Trafikanalys rappOlt 2017:1. Dnr 17- 060
Regionstyrelsens arbetsutskott 20 17- 11-22 § 4S, Remissvar på fdrslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 2029. Dm 17- 079
Remissvar till Trafikverket 2017-12-01: Remiss av kompletterande handlingar i
pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan
Järna och Linköping. Dm 17- 104
Regionstyrelsens beredning fdr kompetensfrågor, minnesanteckningar
20 17-12-11. Dm IS- OOI
Reserapport från Regionförbundet Sönnlands ledningskonferens den 3-S oktober
20 17, Modern samhällsplanering i framkant - strukturomvandling i Manchester.
Dm 17- 007

Regionstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
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Helår 2017
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Inledning
Nämndens arbete

Den gemensamma patientnämnden i Landstinget Sörmland är en gemensam nämnd för
landstinget och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans för rådgivning och
problemlösning. Den tar upp frågor, synpunkter/klagomål som rör all offentligt finansierad
vård, tandvård samt privata vårdgivare med avtal med landstinget. Nämndens uppdrag
regelerades under 2017 i Lagen om patientnämndsverksamhet m.m (1998: 1656).
Nämnden är verksam direkt under landstingsfullmäktige. Efter en överenskommelse 2002
mellan landstinget och länets kommuner bildades en gemensam nämnd. Nämnden har tolv
ledamöter, varav landstinget utser tre ledamöter och kommunen övriga nio. Landstinget
utser ordförande och vice ordförande, kommunerna utser 2:e vice ordförande. Nämnden
utser ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande
samt en ledamot från landstinget och en från kommunerna.
Nämnden har under året ratt en nämndsekreterare. Detta har resulterat i utveckling av
nämndens administrativa dokument, så som protokoll samt diarieföring av nämndens
handlingar i 360, Nämndens protokoll finns nu även tillgängliga på landstingets webbplats.
Under året har nämnden sammanträtt fem gånger och arbetsutskottet fem gånger.
Sammanträdena har bland annat innehållit fördjupad kunskap om stödpersonsuppdraget
samt ett studiebesök på Karsuddens sjukhus, information om sjukresor och personcentrerad
vård.
Under året har mycket tid gått åt till klagomålsutredningen. Under våren beslutade
riksdagen att ersätta Lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) med Lag om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372). Den nya lagen börjar gälla från och
med 1 januari 2018 och är resultatet av den så kallade klagomålsutredningen. Utredningen
ger förslag på hur klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och på
hur klagomålshanteringen ska utgå från patienternas behov, bidra till ökad patientsäkerhet
och bli mer resurseffektiv. Klagomålshanteringen ska utgå från patienternas behov och
bidra till ökad patientsäkerhet samt bli mer resurseffektiv. Lagen innebär ett förtydligande
av att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från
patienter och deras närstående. I lagen förtydligas det att nämndens huvuduppgift är att
hjälpa och stödja patienter med att ra sina klagomål bemötta av vårdgivarna.
Patientnämnden ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i klagomålssystemet.
Nämndens presidium har medverkat vid en presisiekonferens på Gotland med fokus på den
kommande nya lagen samt innebörden av det från årsskiftet 2018 nya ändamålsenliga
klagomålssystemet.
Landstingets revisorer har genomfört bokslutsgranskning och avrapporterat denna vid
nämndens sammanträde i april.
Nämnden har beslutat att, två gånger per år, ge ut en rapport som utifrån inkomna
synpunkter och klagomål ska belysa olika aktuella områden inom hälso-och sjukvården.
Rapporterna och dess slutsatser ska delges verksamheterna, politik och andra intressenter i
syfte att bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och sjukvården. I maj beslutade
nämnden om rapporten Patient och närståendes upplevser av bemötande i vården. Nästa
rapport handlar om patient och närståendes upplevesler av den psykiatriska vården.
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Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål under 2017
Nämndens ska utifrån inkomna synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda
patienter och/eller deras närstående och bidra till kvalitetsutveckling och hör
patientsäkerhet genom att:
1. Hjälpa patienter att få den information se behöver for att kunna tillvarata sina
intressen i hälso- och sjukvården
2. Främja kontakten mellan patienter och personal
3. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse for patienterna till vårdgivare
och vårdenheter.
Under året har 1 409 nya ärenden registerats och mottagits. Detta är en minskning med 12
ärenden i jämforelse med foregående år.

Ärendefördelning
Problemområde (föregående år inom parentes)
Administrativ hantering 88 (145)
Ekonomi 30 (19)
Kommunikation 349 (370)
Omvårdnad 27 (40)
Organisation och tillgänglighet 211 (173)
Patientjournal och sekretess 40 (36)
Vård och behandling 622 (605)
Vårdansvar 37 (24)
Övrigt 5

Vårdtyp (föregående år inom parentes)
Kommun 19 (29)
Övrig vård med avtal 20 (17)
Primärvård 378 (367)
Sjukhus 944 (949)
Sjukresa/l 177 12 (9)
Tandvård 37 (42)
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Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet,
öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län
Åtagande: Nämnden ska erbjuda kontakt och service med hög tillgänglighet, ett gott
bemötande och god kompetens samt skapa förutsättningar för samtliga medborgare
att ta del av nämndens information och service
Patientnämndens kansli har under året haft telefontid samtliga vardagar mellan 10.0012.00, 13.00 - 16.00. Kansliet eftersträvar god tillgänglighet under de angivna tiderna. De
dagar som kansliet haft stängt på grund av utbildning eller medverkan vid
nämndsammanträden har detta framgått på landstingets hemsida samt via
telefonhänvisning. Det finns alltid möjlighet att lämna synpunkter/klagomål via
röstbrevlåda, e-post samt via mina vårdkontakter 1177.
Nämnden arbetar för att möjliggöra för att samtliga medborgare i länet oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet, ska få likvärdig hjälp och
stöd vid kontakt med nämnden och behov av dess tjänster. Om språkproblem finns används
översättningshjälp. Information om nämndens uppdrag finns översatt på ett flertal språk på
1177 hemsida.
Ärenden fördelade på ålder och kön:
0-9 år 57 (33 män 24 kvinnor)
10-1947 (15 män 32 kvinnor)
20-29 140 (48 män 92 kvinnor)
30-39 138 (59 män 79 kvinnor)
40-49 162 (65 män 97 kvinnor)
50-59201 (85 män 116 kvinnor)
60-69 183 (77 män 106 kvinnor)
70-79214 (l 09 män 105 kvinnor)
80-89 83 (41 män 42 kvinnor)
90-- 14 (3 män 11 kvinnor)
Totalt: 538 män 709 kvinnor
Precis som föregående år är det fler kvinnor (57 %) än män (43 %) som valt att vända sig
till patientnämnden med sina synpunkter/klagomål. Tydligaste överrepresentationen av
kvinnor (66 %) återfinns i ålderspannet 20-29 åringar, samma trend som föregående år.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)samanställning över de klagomål som inkommit
nationellt bekräftar bilden av det är flest kvinnor som vänder sig till patientnämnden med
sina klagomål. Vad denna överrepresentation beror på är enligt den kartläggning som gjorts
i samband med klagomålsutredningen oklart.

Gemensamma patientMmnden, Verksamhetsberättelse 2017

6(13)

496

Handläggningsprocessen
Medborgarna inkommer med synpunkter/klagomål per telefon, skrivelse, e-post, besök eller
via Mina vårdkontakter. Under året har l 409 nya synpunkter/klagomål registerats. 69 % av
de inkomna ärendena har börjat md ett telefonsamtal till kansliet, 30 % av ärendena har
inkommit skriftligt, via e-post och mina vårdkontakter. 47 % av det totala antalet ärenden
har kommunicerats skriftligt med berörda verksamheter. Samtliga ärenden diarieförs och
sammanfattas i verksamhetssystemet Mina Vårdsynpunkter. Då nämndens uppdrag även
innefattar information så informera utredningssekreterana om medborgarnas rättigheter,
lämnar information om bland annat patientförsäkringen (LÖF), Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO), läkemedelsförsäkringen samt hänvisar till andra myndigheter. Inkomna
ärenden via telefon kan i vissa fall åtgärdas genom rådgivning samt direktkontakt med
vårdgivare för att lösa aktuellt problem/frågeställning direkt. I andra fall hänvisas den
klagande att skriva ner sina synpunkter på nämndens utarbetade synpunktsblankett för
vidare utredning av aktuell vårdgivare.
De ärenden som inkommer skriftligt till kansliet skickas tillsammans med en begäran om
yttrande till berörd verksamhetschef eller motsvarande. I begäran om yttrandet framgår det
att verksamheten på ett lättförståeligt sätt ska förklara och svara på eventuella
frågeställningar som patientberättelsen innehåller gällande en uppkomna händelsen.
Nämnden begär svar i~om fyra veckor. Svaret skickas sedan till den klagaande tillsammans
med en skrivelse där förbättringsförslag gällande vad vården kunnat göra för att förhindra
det som hänt. Dessa förbättringsförslag delges sedan aktuell verksamhet.
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska nämnden informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Under året har information om
nämndens uppdrag bland annat lämnats till samtliga sjukhusråd, samtliga
verksamhetschefer, NLN, medicinska sekreterare under utbildning på Campus, till nya
verksamhetschefer inom landstinget, vid kommunernas anhörigdagar, till olika politiska
nämnder och råd samt vid Ung Cancers årskongress

Personalperspektivet
Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Åtagande: Förvaltningen ska tillgodose en sammanhållen personalpolitik där de
personalpolitiska grunderna ska vara väl kända
Stöd personer
Till nämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter
som önskar och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen
om rättpsykiatrisk vård (LRV), smittskydds lagen (SML). Enligt lagstiftningen ska varje
tvångsvårdad patient informeras om rätten till stödperson.
Under året har 20 patienter ansökt om och fått en stödperson. Vid årets slut har 66 patienter
en stödperson. Fyra nya stödpersoner har rekryterats under året. Dessa personer har själva
kontaktat kansliet med sitt intresse av att bli stödperson.
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Under maj månad anordnades en konferens där samtliga stödpersoner erbjöds att delta.
Landstinget Sörmland turas om med Örebro region att ansvara för denna. I år var det region
Örebro som ansvarade för konferensens innehåll, vilket bland annal innehöll fördjupad
kunskap om skuldrådgivning, arbetet vid Örebros traumaenhet samt om arbete vid en
förvaltningsrätt. Syftet med de årliga konferenserna är kompentensutveckling samt
möjlighet för stödpersonerna att utbyta tankar och erfarenheter av uppdraget.

Anställda
Patientnämndens kansli har tre utredningssekreterare och en enhetschef anställda. Kansliet
har haft budget för fem heltidsanställda, 5,0 års arbetare då budgeten utökades för att kunna
anställa ytterligare en utredningssekreterare med anledning av den nya lagen och det
utökade uppdraget. Kansliet har valt att avvakta tills effekterna av det nya uppdraget blir
tydligt.

Process- och förnyelseperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga
processer, ständiga fOrbättringar och samverkan
Åtagande: Nämnden ska tillgodose en effektiv och relevant återrapportering av
inkomna synpunkter och klagomål till de aktörer som ansvarar fOr
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet
Patientnämnderna arbetar på likvärdigt sätt i hela landet. Samtliga kanslier tillämparsedan
2014 ett gemensamt sätt att registrera inkomna synpunkterlklagomål. Uppdraget att på
bästa sätt bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet samt underlag för återföring till
vårdgivare, vårdenheter och berörda myndigheter stöds aven enhetlig registeringa v
upplevda och till nämnden framförda patientupplevda problem och händelser i hälso- och
sjukvården.
Sammanfattningar av inkomna synpunkterlklagomål tillsammans med statistik skickas
varje månad till samtliga verksamhetschefer, vård- och omsorgschefer eller motsvarande
samt till övriga intressenter så som bland annat kvalitetssamordnare, divisionschefer, hälsooch sjukvårdschef.
Samtliga inkomna synpunkter/klagomål delges även chefsläkarna och
patientsäkerhetsenheten som tar del av samtliga ärenden. Inför varje patientsäkerhetsrond
går chefläkarna igenom de ärenden som inkommit till den verksamhet som
patientsäkerhetsronden gäller. Detta i syfte att kunna följa upp de åtgärder som
verksamheterna presenterat i svaret till patienterna.
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har ratt i uppdrag av regeringen att tillsammans
med företrädare för patientnämnder, landstigen och kommuner skapa en långsiktig
samverkansstruktur. Samverkanstrukturen ska bidra till att IVO kan göra en samlad
sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och
dess personal och återkoppla den till berörda aktörer. Analysen bör ligga till grund för
lärande inom hälso- och sjukvården samt utgöra underlag gör IVO:s riskbaserade tillsyn.
IVO och patientnämnderna samverkar på både nationell och regional nivå. Under året har

Gemensamma patientnämnden, Verksamhetsberättelse 2017

8(13)

498

tjänsteman från kansliet träffat representanter från IVO vid två tillfällen. Samverkan mellan
IVO och patientnämnderna syftar till att bidra till en säker vård genom ömsesidigt
kunskapsutbyte och dialog. Möten för kunskapsutbyte och dialog ska hållas regelbundet
mellan IVO och patientnämnderna. IVO och patientnämnderna har utsett kontaktpersoner
på nationell respektive regional nivå och utbytt kontaktuppgifter för att underlätta
samverkan.
Riksdagen har under året fattat beslut om ett nytt klagomålssystem med anledning av
regeringens proposition Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
(prop. 2016/17:122). Det nya klagomålssystemet kommer att gälla från och med l januari
2018.
Syftet med det nya klagomålssystemet är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka
effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal.
V årdgivl:\-ren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes
klagomål och synpunkter, där patientnämndernas huvuduppgift blir att hjälpa och stödja
patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men nämnden ska också bidra
till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet.
Patientnämndens kansli ska utifrån detta samverka med landstingets patientsäkerhetsenhet.
Detta för att vårdgivaren på bästa möjliga och på det snabbaste sätt ska få en effektiv och
relevant återkoppling av aktuella inkomna klagomål/synpunkter. Detta kommer att ske
genom återkommande möten var tredje vecka där inkomna patientklagornäi kommer att
diskuteras, analyseras och åtgärdas.
Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården gäller från och med l januari 2018.
Lagen innehåller krav på att patientnämnden årligen ska analysera inkomna klagomål och
synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder
för utveckling av vården. Nämnden kommer under året fastställa hur dessa analyser ska
verkställas.
En förstudie är påbörjad vilken ska undersöka möjligheterna till att patientnämnden ska
ersätta sitt nuvarande verksamhetssystem Vårdsynpunkter med Synergi Life. Detta för att
ytterligare möjliggöra att inkomna synpunkter/klagomål på ett snabbare och enklare sätt blir
synliggjorda för vårdgivaren och dess mottagare. Synergi Life används för rapportering av
avvikelser inom Landstinget Sörmlands alla förvaltningar och bolag. Syftet med
avvikelsehanteringen är att identifiera, dokumentera och rapportera risker samt avvikande
händelser. Vid risker eller inträffade händelser ska orsaker fastställas och åtgärdas. De
vidtagna åtgärdernas effekt ska följas upp. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska
sammanställas och analyseras för att se trender och mönster som indikerar brister i
verksamhetens kvalite

Rapport - Patienters och närståendes upplevelser av bemötande i vården.
För att på bästa sätt tillvara ta de synpunkter och klagomål som inkommer till
patientnämnden, så har nämnden under föregående år beslutat att två gånger per år ge ut en
rapport. Syftet med rapporterna är att de, utifrån av nämnden utvalda aktuella områden
inom hälso- och sjukvården, kunna ge en djupare beskrivning av patient och närståendes
synpunkter och klagomål. Rapporten ska delges berörda verksamheter, ledning och politik i
syfte att bidra till ett lärande och en kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården.
Rapporten baseras på 161 ärenden som inkommit till patientnämnden under 2016 och som
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huvudsakligen handlat om upplevda brister av bemötande i vården. Resultatet som
framkom var att patient och närstående beskrivit att de upplevt brister i bemötande i vården
då de känt sig diskriminerade och då vårdpersonal agerat stressat och uppvisat makt och en
attityd gentemot dem. Att uppleva brister i bemötande har får dessa individer, lett till
negativa känslor såsom att känna sig kränkt, missfårstådd, ledsen och ovälkommen. Vården
beklagar, i sina svar, de negativa upplevelser som patient och närstående varit med om.
Resultatet som framkommit i denna rapport kan inte anses vara något som är unikt får
Landstinget Sörmland, då det har många likheter med andra resultat gällande patient och
närståendes upplevelser av hur de blivit bristfälligt bemötta i den svenska hälso- och
sjukvården. Att öka kunskapen kring vilken roll vårdpersonals värdegrund, normer,
fårutfattade meningar och omedvetna beteenden har, kan vara av vikt i arbetet med
bemötandefrågor i vården samt får att öka kunskapen kring bemötandets betydelse i vård
och behandling.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade
miljöaspekter
Åtagande: Nämnden bedriver sin verksamhet på ett i miljöhänseende hållbart sätt
och bidrar till måluppfyllelse av landstingets miljöprogram.
Nämnden bedriver ett effektivt miljöarbete genom att aktuellt miljöledningssystem fålja
och att personligt miljöengagemang har genomsyrat nämndens arbete under året.
Ledamöter och tjänstemän ska bidra till detta genom att kunskap finns om de lagar och de
krav som ställs på verksamheten.
I den mån det är möjligt har nämndens ledamöter och tjänstemän valt att åka kollektivt
alternativt samåka vid nämndssammanträden och tjänsteresor.
Miljöperspektivet - Övrig analys

Ekonomiperspektivet
Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans
Åtagande: Nämnden ska ha en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av
resurser.
Indikator
-

Avvikelse mot budgeterat
resultat i tkr

Utfall

Måtvärde

Kommentar

l 715
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Resultatanalys
Utfall 20 t 1

Utfall 2016

3

4

Övriga intäkter

2589

2287

2286

Summa verksamhetens
intäkter

2592

2291

2286

-3895

-3442

-5 124

-118

-118

-124

Köpt verksamhet

-14

-9

-21

Övriga kostnader

-187

-294

-354

Tkr

Budget 2017

Verksamhetens intäkter
Uppdragsers/landstingsbidrag

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader

Avskrivningar

Summa verksamhetens
kostnader

-3

-4214

-3866

-5623

-1622

-1575

-3337

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Arets resultat

Avvikelser resultat/budget/prognos
Med anledning av kommande ny lagstiftning äskade och beviljades nämnden ett tillskott i
budget för att kunna rekrytera ytterligare en medarbetare till nämndens kansli. Denna
rekrytering genomfördes inte under året utan förväntas ske under 2018. Detta tillsammans
med att antalet förordnade stödpersoner till tvångsvårdade patienter är fårre än budgeterat
har nämnden ett överskott om 1,1 mkr.
Det är även ett överskott på intäkts idan om 306 tkr. Detta beror på att faktureringen till
länets kommuner missades för ena halvåret föregående år och intäkterna har hamnat under
2017.
Sammantaget uppvisar nämnden ett överskott om 1,7 mkr.
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Intern kontroll

Internkontroll, avrapportering 2017
A vrapportering av patientnämndens internkontrollplan vid nämndens sammanträde den 4
december 2017.

Bakgrund
Planen för interkontroll beslutades av den gemensamma patientnämnden vid nämndens
sammanträde den 170202, § 5. Interkontrollplanen följer de olika perspektiven;
medborgarperspektivet, process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet. Utifrån
dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt kontrollområde per perspektiv.

Genomförd kontroll
A vrapperting har tidigare genomförts vid den gemensamma patientnämndens sammanträde
den 170419.

Med borga rperspektivet
Kontrollmoment:
Handläggningstider. När skriftliga ärenden inkommer ska mottagningsbekräftelse skickas
inom två arbetsdagar och begäran om yttrande inom fem arbetsdagar.
Utförande:
5 % av antalet inkomna ärenden under perioden 170401 - 171031 har slumpmässigt valts ut
för kontroll av ovan nämnda delar. Under denna period har 765 nya ärenden inkommit,
vilket innebär att 38 ärenden har granskats.
Resultat:
Samtliga kontrollerade ärenden uppfyller kontrollmomentens krav.

Personalperspektivet
Kontrollmoment;
Samtliga förordnade stödpersoner ska inkomma med kvartalsredovisning över uppdraget.
Utförande:
Genomgång och avstämning av inkomna kvartalrapporter.

Resultat:
Det framkommer brister i kvartalredovisningen från några av de förordnade stödpersonerna.
Här visade det sig att det är några av de förordnade stödpersonerna som inte rapporterar in
kvartalsredovisningen. Information om rapporteringskrav har tidigare i år lämnats
muntligen till stödpersonerna. Ett informations brev ska nu skrivas och skickas till samtliga
stödpersoner innehållande kravet på återrapportering för utbetalning av arvode

Process- fOrnyelseperspekti.v et
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Kontrollmoment;
Månatliga ärendesammanställningar och statistik når samtliga aktuella verksamhetschefer,
divisionschefer, vård- och omsorgschefer och övriga intressenter.
Utförande:
Avstämning att de personer som ska motta utskicken är verksamma samt att aktuella/nya
verksamhetschefer el motsvarande finns med på sänd listorna.
Resultat:
Samtliga av de personer inom verksamheterna som är mottagare av utskicken har mottagit
dessa.

Miliöperspektivet
Kontro 11moment:
Möjlighet till samåkning i samband med tjänsteresa och politiska uppdrag.
Utförande:
Ta del av reseräkningar för både tjänstemän och ledamöter.
Resultat:
Samåkning samt kollektiva färdmedel undersöks alltid i samband med resa. Reseräkningar
visar att samåkning sällan görs i samband med politiska uppdrag.

Ekonomiperspektiv
Kontrollmoment:
Inrapportering till ekonomienheten enligt anvisning och beslut. Två gånger per år ska
verksamheten rapporteras enligt landstingets styrrnodelI. Detta vid delårsrapportering samt
verksamhetsberättelse. Utöver det ska två kvartalrapporteringar göras, vilka i huvudsak är
inriktade mot ekonomi perspektivet.
Utförande:
Se till att aktuella inrapporteringsdatum följs.
Resultat:
Nämnden har under året haft problem med att kunna fatta beslut i den tidsordning som
fullmäktige kräver. Detta på grund av att sammanträdesdatumen inte stämt överens med
inrapporteringsdatum. Ett arbete med att få nämndsammanträdena att stämma överens med
landstingets årshjul är påbörjat inför kommande år.
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Omslagsbilder:
Idyl/ie Arehipelago: Sörmlands turismutveekling AB, www.stua .se
Arehipelago by foot: Sörmlands turismutveekling AB, www.stua .se
Gripsholms Castle panorama Mariefred: Sörmlands turismutveekling AB www.stua.se
Övriga: Lena Stenbrink, FoU i Sörmland
Verksamhetsberättelsen sammansattes: 180205
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NSVs verksamhetsberättelse med
bokslut 2017
Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
Verksamhetsberättelsen innehåller fyra olika delar

-

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård

-

FoU i Sörmland

-

Hjälpmedel
Vård - och omsorgscollege

Den första delen följer upp uppdrag och mål för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
NSV samt uppdraget för det regionala stödet för samverkan kring socialtjänst och vård.

NSVs ansvarsområde och mål
Ansvarsområde och mål
NSV är driftsnämnd för tre verksamheter:
FoU i Sörmland
Hjälpmedelsförsörjningen
-

Vård- och omsorgscollege.

Nämnden har även ansvar för regional t stöd socialtjänst och vård .
Nämndens övergripande mål.
•

Alla nämndens diskussioner och beslut ska präglas av samverkan och leda till samverkan .

•

Alla nämndens beslut ska tas med individen i fokus.

•

Nämndens möten ska leda till att kunskapsutbyte sker.

Utöver dessa övergripande mål har nämnden under 2017 haft särskilt fokus på det pågående arbetet
kring barn och unga samt arbetet med trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Mål tör barn och unga
Att följa upp den av nämnden fastställda regionala planen för barn och unga .
Uppföljningen av den regionala handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården har
redovisats för nämnden. Genomförandet av planen fortsätter.

Mål tör äldre
Att följa arbetet med genomförandet av trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.
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Under 2017 har arbetet med trygg och effektiv utskrivning varit i fokus. Nya riktlinjer för samverkan
vid utskrivning har fastställdes av nämnden. Ett länsövergripande arbete med uppdrag att lösa
digitaliseringsfrågor genomfördes. Följeforskning av förändringsarbetet har bedrivits och ett verktyg
för löpande uppföljning har tagits fram.
NSV:s arbete under 2017
NSV har haft sex sammanträden under året. Förutom beslut om verksamhetsberättelse 2016 och
verksamhetsplan 2018 har nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och andra
samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper. på nämndens dagordning finns även
informationspunkter som under 2017 handlat om, patientnämndens arbete, hjälpmedelsfrågor,
arbetet med vård- och omsorgcollege mm.

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
Samverkan i länet
Den regionala stödstödstrukturens främsta uppgifter är att stödja samverkan mellan huvudmännen i
länet och ge stöd till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och användning av kunskap inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet sker huvudsakligen genom de grupper som
finns i strukturen för samverkan vilket underlättar uppstart av nya gemensamma arbetsuppgifter och
det innebär att förankring av nya frågor sker parallellt med att arbetet bedrivs. Under 2017 har
arbetet förstärkts när det gäller digitalisering där det bedrivits ett arbete i en länsövergripande
projektform.
När det gäller kunskapsstyrning avseende hälso- och sjukvård sker en förändring på nationell nivå
som får påverkan på regional nivå. Det har inneburit att arbete har startats i länet för att hitta en bra
form att samverka kring i dessa frågor och en anpassning till de programområden som tagits fram av
Landstingen/regionerna.

Samverkan med nationell nivå
Den regionala stödstrukturen är en ingång till länet för den nationella nivån när det gäller frågor om
socialtjänst och vård. Det är även en gemensam nivå för Sörmland när det gäller kontakter i olika
frågor från Sörmland till nationella organisationer och myndigheter. Sörmland har representanter i
tre officiella nationella nätverk på SKL och ett flertal nätverk inom olika sakområden.
Under 2017 har det pågått ett arbete inom partnerskapet mellan SKL, länens RSS (regionala
samverkan- och stödstrukturer) och socialstyrelsen som i detta arbete representerar nio
myndigheter. Målet är att inom partnerskapet ska parterna arbeta tillsammans med
kunskapsutveckling inom de områden parterna gemensamt prioriterar. Under 2017 har fem piloter
startat där representanter från myndigheterna, SKL och RSS deltar.
Parallellt med denna förändring har landets landsting/regioner presenterat en ny modell för
kunskapsstyrning inom 19 olika programområden. Dessa programområden berör även kommunernas
hälso- och sjukvård och socialtjänst. på regional nivå har vi därför påbörjat arbetet med att överföra
modellen till Sörmlands struktur.

508

Ekonomiskt utfall 2017
Under 2017 har de regionala stödstrukturerna huvudsakligen finansierats genom medlemsstöd direkt
eller indirekt genom bidrag från regionförbundet. Under 2017 har den regionala stödstrukturen även
fått ett statsbidrag på 400 000 kr för att stödja arbetet med samverkan vid utskrivning från sluten
vård inför den nya lagstiftningen från 2018.
I Sörmland har vi valt att använda pengarna till utbildning och för framtagandet av ett
uppföljningsverktyg. Kostnaderna för båda dessa satsningar kommer att falla ut 2018. Pengarna som
Sörmland fått för detta under 2017 påverkar utfallet för året positivt men kommer att föras över till
2018.

Länsgemensamt regionalt stöd

Utfall 2017

Verksamhetens intäkter

Regionförbundet Sörmland
Intäkter från huvudmännen
Statsbidrag trygg och effektiv utskrivning
Övriga intäkter

1400
183
400
11

S:a verksamhetens intäkter

1994

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader
Övriga kostnader

1281
164

S:a verksamhetens kostnader

1445

Resultat

549
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Verksamhetsberättelse
för
FoU i Sörmland 2017

FoU i Sörmland
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Sammanfattning

FoU i Sörmland(FoUiS) uppdrag är att stödja utvecklingen aven evidensbaserad praktik inom kommuner och landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa
tillgängliga kunskap.
Verksamhetsberättelsen visar hur verksamhetens mål har uppnåtts för att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning och hur vi främjar och utvecklar former för
inflytande samt stimulerar samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länet. Sammanfattningsvis har de flesta mål som är uppsatta för 2017 genomförts.

Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning
Inom området barn pågår arbete med fortsatt spridning av kunskap som Socialstyrelsen och andra
myndigheter tar fram och som skapar förutsättningar för evidensbaserad praktik (EBP). Introduktionsprogram och yrkeshandledning för nyanställda har genomförts under året och fortsätter. Erfarenheter från FoUiS eget arbete med barns delaktighet har spridits även i landet.
Inom området vuxna pågår arbete med att stödja kommuner och landsting vid implementering av
nationella riktlinjer och kunskapsstöd, metoder för implementering av hälsofrämjande livsstil,
samt genomförande av SI P-utbildningar och baskurs inom riskbruk, missbruk och beroende.
Inom området äldre pågår arbete med att ge stöd och handledning i evidensbaserade arbetsmetoder för förebyggande arbete och personcentrerad vård. Dessutom ges stöd i användandet av
resultat från kvalitetsregister i systematiskt förbättringsarbete. Det pågår SIP-utbildningar med
inriktning äldre.

Främja och utveckla former för inflytande
Inom området barn har en familjehemsutbildning genomförts under våren 2017. Utbildningar av
brukarvägledare har genomförts i länet. Inom område vuxna har nätverksmöten kring IBIC genomförts inom funktionshinderområdet. Området äldre pågår arbete med att utveckla arbetsformer
där äldre/vuxna på ett självklart sätt är delaktig i planeringen av sin vård och omsorg. Inom området äldre och funktionshinder har stöd och handledning getts vid brukarrevisioner. Inom området
användarinvolvering utvecklas arbetet, viket bland annat innebär att inspirera, motivera och föra
dialog med personal och ledning om brukar-/patientinflytande med stöd av tjänstedesign.

Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation
Inom samtliga områden har FoUiS deltagit och initierat samverkan med andra kunskapsmiljöer
och andra FoU-miljöer FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården. FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetens i kommunerna och landstinget. Innovationsledarutbildning för chefer, strateger och politiker
i länet, som genomfördes av Mälardalens högskola, avslutades i februari. Under 2017 har utbildning i innovationsmodeller med tjänstedesignmetodik genomförts inom flera olika projekt i länet
bl a Förändra radikalt. Inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning används tjänstedesign som metod med stöd av tjänstedesignforskare kopplat till flexitforskning och den pågår
även 2018-2019. FoUiS arbetar med att stödja användande av välfärdsteknik i kommuner och
landsting och har erbjudit olika former av aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och medborgare.
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Förutsättningar för verksamheten

Personal
Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Mål för
FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling. Målet är att personalen har god
hälsa. Sjukfrånvaron har varit 0,3 procent de senaste 12 månaderna.
Kommunikation
En av de stora utmaningarna för FoUiS är informationsspridning och kontakt med verksamheter i
kommuner och landsting. Under året har medarbetare arbetet med att öka kännedomen om
FoUiS verksamhet, t.ex. genom FoU-dialoger och i möten med verksamheterna samt genom publiceringen av aktuella händelser i nyhets brevet FoUiS-Nytt, på hemsidan, Axplock från Verksamhetsberättelse 2016 & Verksamhetsplan 2017-18 och via sociala medier.
Miljö
FoU i Sörmland strävar att i så hög grad som möjligt välja ett miljövänligt alternativ gällande förbrukning av varor och vid val av reses ätt. Istället för fysiska möten används i stor utsträckning
Skypemöten eller videokonferensmöten.
Ekonomi
FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 2,6 mkr. Stora delar av överskottet är balanserad
medel från eget kapital och öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2018.
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1. Inledning
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och
landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som
ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. I verksamheten ingår uppbyggandet av stärkta långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och
sjukvården i Sörmland. Det omfattar målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, äldre människor, personer med missbruk och beroende, anhörigvårdare samt brottsoffer
och deras anhöriga.

2. Verksamhetens uppdrag
FoU i Sörmland stödjer utvecklingen aven evidensbaserad praktik (EBP) inom kommuner och
landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga
kunskap.
FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan
forskning och praktik.
FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet.
Våra uppdrag är att:
•

Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning,

•

Främja och utveckla former för delaktighet,

•

Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation

3. Organisation
Huvudman för FoUiS är Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten. FoU-styrelsen utövar den praktiska
styrningen av FoU-verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen
och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp
Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, förvaltningschefer samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen ingår även ansvarig för regionalt stöd,
akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU-centrum och chef
för PRIMUS.
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Samverkansstruktur kommuner och landsting i Sörmland
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

NSV
Regionalt stöd för
socialtjänst och vård

Öppna jämförelser, Styrgrupp
eHällll, MAS-grupp, råd

FoU

I

Sormland

Vård och omsorgscollege

Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

aldre/funktlon~hmdel

Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

psykiatri/funktionshInder

barn/funktionshinder

hjälpmedel

I
FoUiS verksamhet leds aven FoU-chef. Lokaler där verksamheten finns är på Drottninggatan 16B
i Eskilstuna.

4. Läshänvisning
I Verksamhetsplanen för 2017-2019 används beteckningen brukare för alla personer som är mottagare av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso- och sjukvård.

5. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning
FoUiS bidrar till att initiera och inspirera till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. FoUiS arbetar med att skapa forum för kunskaps-och erfarenhetsutbyte inom och
mellan kommuner och landsting, samt olika samverkansformer. FoUiS erbjuder även metodstöd
vid planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation av förbättringsområden.
FoUiS sprider kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram inom området och
som är viktig för att skapa förutsättningar för EBP inom de olika områden.
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå, till exempel ny lagstiftning, nationella
riktlinjer, Öppna Jämförelser (ÖJ), samt kunskapsstöd till de verksamheter inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården inklusive tandvården i Sörmland som berörs. Inom området barn och unga
sprids information via närdvårdsstrukturen, olika nätverk, möten och information på FoUiS:s hemsida. Vid behov kommer FoUiS bidra vid implementering av nationella riktlinjer.
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5.1 Område 1: Barn och unga
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter inom området barn och unga som rör systematiskt förbättringsarbete, metoder för samverkan, brukarmedverkan och evidensbaserad praktik.
FoUiS erbjuder verksamheterna arenor för erfarenhetsutbyte, både mellan kommuner och landsting och mellan kommuner.
FoUiS bidrar till ökade förutsättningar för den sociala barn- och ungdomsvården i enlighet med de
mål som beskrivs i den regionala handlingsplanen för barn och unga, metoder för samverkan och
delaktighet, systematiskt förbättringsarbete, särskilt utsatta grupper och evidensbaserad praktik.

Mål 2017

Uppföljning

Helår

Kunskapsutveckling
inom familjehemsområdet

Följa upp kommunernas utbildningsbehov av utbildare
av jour- och familjehem utifrån lokala behov.

Genomfört en utbildning (tre heldagar) för utbildare av jour- och familjehem (10 deltagare
från länet, 14 deltagare från kommuner utanför
länet, totalt 24 deltagare).
Spridit det utbildningsmaterial som vi har tagit
fram för nyanlända somaliska familjehem.
Deltagit i regionala nätverksträffar för familjehemsvård och informerat om vad som pågår
inom området på nationell nivå.

Vi stärker kommunernas och landstingets möjligheter att
uppmärksamma försummade hälso- och
sjukvårdsbehov samt
tandvårdsbehov hos
placerade barn och
unga.

Följa upp aktiviteter som
syftar till att öka kunskapen
om placerade barns hälsa.
Följa upp hur många av de
placerade barnen som blivit
hälsoundersökta/tandvårdsundersökta.

Genomfört flödesanalyser i sex av länets kommuner i syfte att identifiera hinder till att socialtjänsten inte i högre omfattning beställer
hälso- och tandvårdsundersökningar i samband
med att barn placeras utanför det egna hemmet.
Föreläst för läkare och sjuksköterskor vid länets
BVe-mottagningar om samverkan kring hälsoundersökningar (2 tillfällen 70 deltagare).
Reviderat överenskommelser om samverkansrutin mellan kommuner och hälso- och sjukvård, samt tandvård i anslutning till att barn
och unga, 18-20 år, placeras för vård utanför
det egna hemmet. Tagit fram och spridit informationsmaterial till socialtjänst, primärvård
och tandvård.
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Mål 2017

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till att öka
förutsättningarna för
att nya socialsekreterare ska kunna utföra
sina arbetsuppgifter
inom den sociala
barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning med god
kvalitet och till minskad personalomsättning.

Utvärdera genomförda introduktionsprogram (introduktionsutbildning, yrkeshandledning).

Genomfört två introduktionsutbildningar
(22+25 deltagare) och två yrkeshandledningsgrupper (8+8) under 2017.

Vi bidrar till att verksamheter känner till
och använder metoder för systematiskt
förbättringsarbete.

Följa upp antal personer
/verksamheter som fått utbildning eller handledning.

Startat ett regionalt nätverk kring systematisk
uppföljning och där ÖJ ingår. Genomfört två
nätverksträffar 2017.

Utvärdera utbildningar och
handledning.

Två utvecklingsledare ingår i SKL:s nationella
nätverk för Systematisk uppföljning och analys.

Följa upp hur vi själva använder metoder för systematisk uppföljning och förbättringsarbete.

Medverkat vid SoS och SKL:s nationella träffar
för utvecklingsledare och BBle-samordnare,
samt i regionala BB le-nätverk, om utveckling av
systematisk uppföljning.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.

Deltagit vid regionala träffar fö r familjevården i
Sörmland, BB le-nätverket, arbetsgrupp barn
södra och västra samt beredningsgrupp barn
(BGB) .

Vi medverkar i samverkansforum inom
barn- och unga området.

Bevaka SoS arbete med nya
föreskrifter om behörighet i
socialtjänstens barn- och
ungdomsvård.

Resultatet av utvärderingen av introduktionsprogrammet publicerades i rapport dec 2017.
Nya föreskrifterna SoS 2017 :79 beslutades i december 2017. Dialog med MDH om nya föreskrifter kring behörighet. Arbetet fortsätter under 2018.

FoUiS har ingått i en arbetsgrupp som på uppdrag av BGB har genomfört en inspirationsdag
för närvårdsstrukturen om risk och skydd (30
deltagare).
FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Vi bidrar till ökad
kunskap om metoder
som stärker samverkan och delaktighet.

Följa upp antal deltagare på
utbildningar t.ex. SIP, DMO
och forskningscirklar. Utvärdera utbildningar.

Inom introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare ingår olika metoder att stärka samverkan och delaktighet
Kurser om SIP har fortsatt under 2017. Under
året har nio kurstillfällen genomförts för medarbetare inom kommuner och landsting, sammanlagt 320 deltagare. Två kurstillfällen för
chefer med sammanlagt 42 deltagare. Utöver
dessa kurstillfällen har enskilda verksamheter
fått genomgångar vid olika tillfällen . Generellt
finns en ökad efterfrågan på SI P-kurserna, stöd
för enskilda verksamheter samt stöd för enskilda medarbetare när det gäller allmän kunskap om SIP, Prator och nya rikt linjer kring
trygg och effektiv utskrivning från slutenvår-
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Mål 2017

Uppröljning

Helår
den. FoUiS tillsammans med närvårdskoordinatorer försöker att tillgodose de behov som uttrycks kring SIP.
Under året har en nätverksträff för vägledare
inom DMO och en utbildning (13 deltagare) för
nya vägledare genomförts.

Vi erbjuder arenor
för erfarenhetsutbyte

Följa upp antal träffar och
vilka som medverkat.

Nätverksträffar för olika yrkesverksamma inom
funktionshinderområdet har genomförts under
året. En för chefer, en för LSS-handläggare och
två för utvecklar-funktioner. Under träffarna utbyts erfarenheter, kontakter knyts och gemensamma utvecklingsfrågor diskuteras. Trots att
träffarna är efterfrågade har två träffar fått
ställas in pga för få anmälda.

Vi bidrar till ökad
kunskap om en evidensbaserad praktik
(EBP)

Följa upp aktiviteter.

Kunskap om evidensbaserad praktik förmedlas i
olika forum där FoUiS medverkar t ex nätverksträffar, FoU-dialoger, DMO-utbildningar samt
Introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare.
Handböcker och kunskapsstöd som Socialstyrelsen publicerar har systematiskt informerats/utbildats. Information vid arbetsgrupperna barns
och beredningsgrupps barns möten, familjehemsnätverkets och BBIC-nätverkets regionala
träffar.

Vi bidrar till ökad
kunskap om särskilt
utsatta grupper t.ex.
placerade barn och
unga, barn med
funktionsnedsättning.

Följa upp aktiviteter.

Se avsnittet ovan Vi bidrar till ökad kunskap om
evidens baserad praktik
Genomfört utbildning för kommunerna i LVU (2
utbildningsdagar, 44 deltagare). Utvecklingsledare på FoUiS har i samverkan med kommuner
och landsting påbörjat ett arbete om ansvarsfördelning när barn och unga placeras på HVB
och har behov av hälso- och sjukvård.
Utvecklingsledare på FoUiS har, tillsammans
med närvårdskoordinator, kartlagt hälso- och
sjukvårdsinsatser för barn med funktionsnedsättning som vistas på kommunernas korttidshem. Kartläggningen mynnade ut i en projektplan för landstingets barnverksamheter. FoUiS
bidrar med kunskap i projektplaneringen samt i
projektets genomförande.
I samverkan med SKL bidrar FoUiS till en informationsfilm om SIP riktad till barn. Filmen är
under produktion.
En intervjustudie om delaktighet i planering av
insatser för barn med funktionsnedsättning är
påbörjad. Omprioriteringar har gjort att intervjustudien inte genomförs.
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Mål 2017

Uppföljning

Helår
Utvecklingsledare på FoUiS har via nationella
nätverket MILK1 arbetat fram en nationell
handlingsplan för tidig upptäckt och stöd och
behandling för barn, unga och vuxna mellan
13-29 år. Sörmland har med två representanter
i det nationella arbetet som ska pågå under
2018.
I samarbete med ANP samt Schizofreniförbundet har FoUiS medverkat i planering av satsningen "Se barnet" i norra länsdelen.

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd .

Följa upp aktiviteter t.ex.
blandade lärande nätverk.

Blandade lärande nätverken är utvärderade av
Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Utvärderingen visade mycket positivt resultat.
Se beskrivning under Äldreområdet.

Vi sprider kunskap
och erfarenheter från
projekt som vi är involverade i.

Följa upp vilka projekt som
spridits.

Kunskap och erfarenhet från projektet om
barns delaktighet vid SIP har presenterats i
olika forum på lokal, regional och nationell nivå
t.ex. AVB, samtal med Socialstyrelsen inför kunskapsstöd om delaktighet, nationellt nätverk
funktionshinder samt konferens om barns delaktighet i Göteborg.
Medverkat i regeringens fem konferenser "Förbättringsresan" och har där haft seminarium
om forskningscirklar om barns delaktighet inom
den sociala barn- och ungdomsvården.

5.2 Område 2: Vuxna
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå t.ex. nationella riktlinjer, ÖJ och kunskapsstöd till relevanta verksamheter i Sörmland. Inom område vuxna sprids information via närvårdsstrukturen, olika nätverk, relevanta träffar och information på hemsidan . Vid behov kommer
FoUiS bidra vid implementering av nationella och regionala riktlinjer för olika områden.
Inom område vuxna samordnar FoUiS utvecklingsarbetet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt överenskommelser.
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter t .ex. om systematiskt förbättringsarbete, särskilt utsatta grupper, metoder för samverkan och delaktighet, hälsofrämjande livsstil och evidensbaserad praktik.
Genom att medverka i samverkansforum och erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar FoUiS till kunskapsspridning, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning.

l

Mi/k - missbruks-och beroendevård i landsting och kommuner (SKL nätverk)
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till att verksamheter känner till och använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.

Följa upp antal personer/verksamheter som
fått utbildning eller
handledning.

Under våren har sex kvalitetssamordnare inom
funktionshinderområdet i Strängnäs kommun
fått handledning kring kvalitetsarbete vid tre
tillfällen.

Utvärdera varje utbildning och handledning.

Metodstöd och handledning i systematiskt projektarbete och förbättringsarbete pågår.
På uppdrag av ANP har en projektplan för utvärdering av utbildning i beroendetillstånd utarbetats. ANP beslutade att inte gå vidare i arbetet.

Vi erbjuder en arena för
erfarenhetsutbyte kring
frågor om Individens behov i centrum (IBIC).

Följa upp syftet med nätverksträffarna.

Individens behov i centrum (IBIC) nätverksträffsträff genomförd under våren och hösten
Se mera under avsnitt Äldre

Vi medverkar i samverkansforum inom vuxenområdet.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.

Arbetsgrupp norra psykiatri (ANP) har genomfört en chefsdag där FoUiS deltog för att prata
om delaktighet vid planering av insatser.
Representant från FoUiS har deltagit vid beredningsgrupp psykiatrins möten (BGP).

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd.

Följa upp aktiviteter t.ex.
blandade lärande nätverk.

Blandade lärande nätverken är utvärderade av
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA)
Se mera under Äldreområdet.

Vi bidrar till ökad kunskap om särskilt utsatta
grupper t.ex. missbruk
och beroende, funktionsnedsättning, psykisk
ohälsa.

Följa upp aktiviteter t.ex.
utbildning av arrestvakter.

Systematisk spridning av kunskapsstöd, rapporter och information från nationell och internationell nivå inom funktionshinderområdet, via
utskick till deltagare i nätverksträffar och olika
möten.
Utbildningar för arrestantvakter, i samarbete
med Beroendecentrum och Polisen i norra länsdelen, har genomförts vid två tillfällen under
2017.
FoUiS har i samarbete med arbetsgrupperna
psykiatri medverkat i planering och genomförande av Psykiatrins dag i norra och västra länsdelen samt stöd i södra länsdelen.
FoUiS har under 2017 utökat samarbetet med
MHD:s Socionomprogram i anslutning till genomförandet av Baskursen riskbruk och missbruk som genomfördes. FoUiS utvecklingsledare deltog i planering och genomförande av
seminarium för studenterna på MDH.
På uppdrag av NSV har ett länsgemensamt dokument om riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården reviderats, fastställts och spridits i länet. En kommunal rutin
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Mål 2018

Uppföljning

Helår
gällande lOBL-anmälningar inom ramen för
LOB-satsningen har beslutats och spridits i länet. Utvecklingsledare deltar nationella nätverket MILK och sprider information vidare regionalt och lokalt. FoUiS deltar i det regionala
DROGSAM (via Länsstyrelsens drogsamordnare). Arbetet har under 2017 fokuserat kring
framtagande aven regional ANDT-strategi genom planering och genomförande av ett antal
workshops.
Intresseförfrågan visade ett stort behov aven
kurs om utvecklingsstörning för baspersonal
inom funktionshinderområdet. Kursen startar
våren 2018.

Vi erbjuder en arena för
erfarenhetsutbyte.

Under 2017 har nätverksträffar för olika yrkesverksamma inom funktionshinderområdet genomförts. En för chefer och en för utvecklarfunktioner. Träffen för handläggare fick ställas
in pga. av för få anmälda.

Följa upp antal träffar
och vilka som medverkat.

Nätverksträffar inom funktionshinderområdet,
se beskrivning under område barn och unga.
Vi bidrar till ökad kunskap om metoder som
stärker samverkan och
delaktighet.

Följa upp antal deltagare
på utbildningar t.ex. SIP,
DMO.

SIP: se beskrivning under området barn och
unga. En utbildning för nya vägledare i DMOmodellen har genomförts under året (13 deltagare).

Utvärdera utbildningar.
Metodstöd och handledning har genomförts i
olika projekt. Utvärdering av intervention (hälsofrämjande gruppbostad för personer med
funktionsnedsättning) pågår.
Vi bidrar till ökad kunskap om en evidensbaserad praktik.

Kunskap om evidensbaserad praktik förmedlas i
olika forum så som nätverksträffar, FoU-dialoger, DMO-utbildningar mm

Följa upp aktiviteter.

Se beskrivning avsnitt Barn och Unga om EBP.

Planering aven Evidensbaserad praktikkonferens 2018 påbörjad.
Vi sprider kunskap och
erfarenheter av projekt
som vi är involverade i.

2

LOB

=

Två artiklar relaterade till hemsjukvård är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Följa upp vilka projekt
som spridits.

Sprider erfarenhet av FoUiS pilotstudie om
stödsamtal till föräldrar med små barn som fått
en orosanmälan.

lagen om omhändertagande av berusade personer
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5.3 Område 3: Äldre
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå om till exempel nationella riktlinjer,
Öppna jämförelser och kunskapsstöd till relevanta verksamheter. Inom område äldre sprids information via närvårdsstrukturen, olika nätverk, relevanta träffar och via information på hemsidan. FoUiS medverkar vid implementering av nationella och regionala riktlinjer för områden som
berör äldre och anhöriga till äldre personer.
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter inom systematiskt förbättringsarbete och inom
metoder för samverkan och delaktighet samt evidensbaserad praktik.
Genom att medverka i samverkansforum och erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar FoUiS till kunskapsspridning, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning inom områden som berör äldre och deras anhöriga.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till att verksamheter känner till och använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.

Följa upp antal personer/verksamheter som
fått utbildning eller
handledning.

Deitagit med coachstöd i utvecklingsarbete i
länet enligt design processen Förändra radikalt. Deltagit med coachstöd i utvecklingsarbete i länet i samband med införande av nya
riktlinjer för samordnad utskrivning - Trygg
hemgång och effektiv utskrivning.

Utvärdera varje utbiIdning och handledning.

Två kommuner har tagit initiativ till workshops som FoUiS har lett. En för omstart i det
preventiva arbetssättet enligt Senior alert och
en för implementering av personcentrerad
vård på ett boende för personer med demenssjukdom.
Vi erbjuder en arena fö r
erfarenhetsutbyte kring
frågor om Individens behov i centrum (lBIC tid igare ÄBIC).

Följa upp syftet med nätverksträffarna.

Medverkar i arbetet att
ta fram ett fallpreventionsprogram för länet.

Följa upp framtagandet
av programmet och implementeringsarbetet.

Vi medverkar i samverkansforum inom äldreområdet.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.
Följa upp arbetet i palliativa rådet, nutritionsrådet.

Två IBIC-nätverksträff har genomförts under
året. Arbetsbeskrivning för nätverket och
handlingsplan för nätverket 2018 är formuIerade. Syftet med nätverket är att underlätta
och stimulera samverkan mellan handläggarsidan och utförarsidan .
Ställningstagande till ett nytt faIlpreventionsprogram kommer att bli ett uppdrag för det
nybildade fallpreventionsrådet .
Fyra samverkans råden har samlats under
FoUiS. Länsstyrgruppen har under året antagit
ett inriktningsdokument för samverkansrådens uppdrag. Nytt är att utvecklings- och
samarbetsgruppen för demensfrågor nu benämns som rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom. Länsstyrgruppen har beslutat
att inrätta ett fallpreventionsråd i länet.
Nutritionsrådet har presenterat resultatet
från 2016 års kartläggning av tiden för nattfasta . Fortsatt arbete handlar om alternativa
sätt att sprida informationen på .
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Mål 2018

Uppföljning

Helår
En film om arbetet med att minska nattfastan
i Trosa har tagits fram och finns på FoUiS
hemsida. En instruktionsfilm för formuläret
för mätning av tiden för nattfasta har gjorts
för att underlätta och stimulera till mätningar
för att snabbt få koll på läget. En mätning som
kan användas på enhetsnivå.

Vi bidrar till ökad kunskap om särskilt utsatta
grupper t.ex. äldre med
riskbruk/missbruk, psykisk ohälsa.

En inventering av behovet av insatser för personer över 65 år är påbörjad i länet.

Följa upp aktiviteter

Uppföljning av konferensen" Äldre och alkohol" har genomförts och visar att konferensen
bidragit till en förändrad syn på äldre med alkoholproblem.
Kurs om utvecklingsstörning för baspersonal,
se beskrivning under vuxen-området.

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd.

Vi bidrar till ökad kunskap om metoder som
stärker samverkan och
delaktighet.

Följa upp aktiviteter t .ex.
blandade lärande nätverk.

Följa upp antal deltagare
på utbildningar t.ex. SIP,
DMO.
Utvärdera utbildningar.

De blandade lärande nätverken är utvärderade av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA). Utvärderingen visade mycket positivt resultat. En dialogträff med föreningar,
politiker, anhöriga, chefer och personal genomfördes under våren 2017 i syfte att
bredda dialogen i framtagandet av den länsgemensamma strategin i samverkan för stöd
till anhöriga. Strategin presenteras för Länsstyrgruppen i maj och NSV i juni.
Den länsgemensamma strategin beslutades
av NSV i september 2017. Länsstyrgruppen
beslutade att strategin skall förankras i närvårdens olika arbetsgrupper under våren
2018. Detta för att skapa engagemang i anhörigfrågorna och att i dialog finna processer
och projekt där anhörigperspektivet kan inkluderas. Exempel är trygg och effektiv
hemskrivning, personcentrerad vård, SIP
m.m. Den andra delen i implementeringsarbetet är att skapa och sprida information genom broschyrer, film och hemsideinformation. Detta arbete fortsätter under 2018.
Under 2017 har sammanlagt 140 personer
gått SIP-kurs för medarbetare och för chefer.
S/P: se beskrivning under barn- och unga-området.
DMO: se beskrivning under vuxen-området.

Vi bidrar till ökad kunskap om en evidensbaserad praktik (EBP).

Två dialogmöten med inriktning EBP har genomförts i två kommuner i länet. I ena kommun en deltog alla chefer inom social omsorg

Följa upp aktiviteter.
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Uppföljning

Helår
och i den andra kommunen chefer från enbart individ och familjeomsorg.

Vi sprider kunskap och
erfarenheter av projekt
som vi är involverade i.

Följa upp vilka projekt
som spridits.

Rapport brukarrevision är publicerad.
Två vetenskapliga artiklar relaterade t ill hemsjukvård är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

6. Främja och utveckla former för delaktighet
FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en individcentrerad och fokuserad vård och omsorg. Det sker genom att graden av delaktighet utvärderas och följs upp, genom
handledning till verksamheterna och genom utbildning av personal. Individfokus skall ingå som en
naturlig del av samtal och diskussioner på olika nivåer där FoUiS deltar och vara integrerat i det
förhållningssätt som FoUiS förmedlar.
Förutom brukares/patienters delaktighet är anhörigas och personals delaktighet förutsättningar
för den individcentrerade vården och omsorgen. FoUiS stödjer verksamheternas arbete med delaktighet ur ett brett perspektiv med fokus på brukare och patient.
FoUiS strävar efter att information som sprids är användarvänlig och lättillgänglig och att inkludera
individer med egen erfarenhet när det är möjligt.
Referensgrupper med brukare bildas när en specifik aktivitet planeras och där det bedöms relevant. Däremot bildas inga allmänna, övergripande referensgrupper för delaktighet.

6.1 Område 1: Barn och unga
FoUiS bidrar till att öka kunskapen om barns och ungas rätt till delaktighet, om metoder för delaktighet. FoUiS kan också bidra med att implementera olika metoder för delaktighet.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på barns och ungas erfarenheter vid planering och genomförande
av olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad kunskap om barns och
ungas delaktighet.

Utvärdering om forskningscirklar haft någon effekt för barn och ungas
delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården i de kommuner som
deltagit i cirklarna .

I samverkan med SKL bidrar FoUiS till en informationsfilm om SIP riktad till barn Filmen
är under produktion och förväntas bli klar under våren 2018.

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.
Forskningscirklar om barns
delaktighet.

En intervjustudie om delaktighet i planering
av insatser för barn med funktionsnedsättning påbörjades. Habiliteringsverksamhetens
ungdomsråd bidrog i formulering av intervjufrågor. Omprioriteringar har gjort att intervjustudien inte genomförs.
Ingen rapport från SI P-kollen har tagits fram
då det fortfarande är för få som använder
funktionen
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Mål 2018

Uppföljning

Helår
Kartläggning brukarråd i länet har genomförts.
FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den
sociala barn- och ungdomsvården, sponsrat
av Allmänna Barnhuset.

Vi tar tillvara på barn
och ungas erfarenhet
och kunskap i relevanta
sammanhang.

Följa upp i vilka sammanhang.

Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex.
informationstillfällen,
DMO.

Forskning om DMO pågår.

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation har använts som metod.

Flexitforskning pågår under 2017-2018 där
uppföljning av projekt med användardriven
innovation används. Se beskrivning Äldre

Inom ramen för SIP pågår delvis arbete
Under hösten har en träff med habiliteringsverksamhetens ungdomsråd genomförts.
Ungdomarna bidrog med erfarenheter och
tankar om begreppet" delaktighet".
Informationsträffar om SIP genomförts i alla
tre länsdelar. Se mer under området barn och
unga.
Efter beviljade projektmedel för utökad brukarmedverkan i Sörmland finns en regelbunden kontakt med Verdandi Sörmland och
uppgjord överenskommelse är under revidering/förlängning.

6.2 Område 2: Vuxna
FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen hos
verksamheter, personal och individen själv, om individuell delaktighet och metoder för delaktighet. FoUiS arbetar aktivt med att utveckla och sprida metoder för delaktighet på olika nivåer.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på individers erfarenheter vid planering och genomförande av
olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad kunskap om vuxnas delaktighet.

Utvärdering om forskningscirklar effekt för barn
och ungas delaktighet inom
den sociala barn- och ungdomsvården i de kommuner
som deltagit i cirklarna.

Utvärdering av forskningscirklarna publiceras under våren 2018.
Ingen rapport från SIP-kollen har tagits fram
då det fortfarande är för få som använder
funktionen

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.
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Mål 2018

Uppf"öljning

Helår

Vi tar tillvara på vuxnas

Följa upp i vilka sammanhang.

Personer med funktionsnedsättning utvecklar datainsamlingsinstrument för ett forskningsprojekt.

erfarenhet och kunskap
i relevanta sammanhang.

Personer med missbruks- och beroendeproblematik planerar och genomför brukarrevisioner och där FoUiS bidrar med metodhandledning.
Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Under 2017 har informationsträffar om SIP
genomförts i alla tre länsdelar. Se området
barn och unga.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex. informationstillfällen, DMO.

Forskning om DMO pågår.

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation
har använts som metod.

Flexitforskning pågår under 2017-2018 där
uppföljning av projekt med användardriven
innovation används.

Informationsträffar SIP för brukarorganisationer, se beskrivning barn- och unga-området.

Kartläggning om brukarråd genomförd i länet och publicerad.

6.3 Område 3: Äldre
FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen hos
verksamheter, personal och individen själv, om individuell delaktighet och metoder för delaktighet. FoUiS arbetar aktivt med att utveckla och sprida metoder för delaktighet på olika nivåer.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på individers erfarenheter vid planering och genomförande av
olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppf"öljning

Helår

Vi tar tillvara på äldres
erfarenhet och kunskap
i relevanta sammanhang.

Följa upp i vilka sammanhang.

Äldre personer medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation. Oftast individuellt när kartläggning
av behov behövs inom ramen för förändringar
och innovation.
Seniorer har inbjudits och medverkat i en panel i samband med den nationella konferensen Trygg, söker och effektiv.
I samband med projektarbetena inför införandet av nya riktlinjer för utskrivning har samtliga deltagande grupper använt metoder för
att undersöka användares behov. Där har berörda äldre deltagit med viktiga synpunkter.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Aldre medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation.
Oftast individuellt när kartläggning av behov
behövs inom ramen för förändringar och innovation.
Under våren har informationsträffar om SIP
genomförts i alla tre länsdelar.
Informationsträffar SIP för brukarorganisationer, se beskrivning barn- och unga-området.
Handledning brukarrevisioner äldre. Genomförda och rapporterade.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex.
informationstillfällen,
DMO.

Se beskrivning området vuxna

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation har använts som metod.

Äldre medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation.
Oftast individuellt när kartläggning av behov
behövs inom ramen för förändringar och innovation.
Flexitforskning pågår 2017-2018 med uppföljning av projekt som använder tjänstedesignmetodik t ex Trygg och effektiv utskrivning
och Förändra radikalt.

Vi bidrar till ökad kunskap om äldres deIaktighet.

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.

Se beskrivning området vuxna

7. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation
FoUiS skapar forum för samverkan mellan länets kommuner och landstinget samt andra berörda
aktörer. Vi driver och deltar i utveckling av metoder och arbetssätt som stimulerar samverkan
mellan kommuner och landsting. FoUiS medverkar aktivt i samverkan med aktörer på regional
och nationell nivå . Förutom egna forskningsledare knyts kontakt med andra forskare och lärosäten.
FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetensen inom kommunerna och landstinget. Innovationsledarutbildning till chefer, strateger och politiker i länet har genomförts av Mälardalens
högskola och avslutades i februari. Utbildning i innovationsmodeller pågår inom flera olika projekt i länet bl a Förändra radikalt. Inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning
används tjänstedesign som metod med stöd av tjänstedesignforskare kopplade till flexitforskning
som pågår under 2017-2019.
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7.1 Område 1: Barn och unga Område 2: Vuxna Område 3: Äldre
FoUiS bidrar till samverkan genom att erbjuda arenor för möten mellan olika verksamheter för
kunskapsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.
FoUiS driver och deltar i relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt på lokal, regional och nationell nivå.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad innovationskompetens i länet.

Följa upp utbildning i innovationsledning.

Utbildning i innovationsmodeller pågår inom
flera olika projekt i länet; Förändra radikalt och
inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning.

Följa upp utbildning i innovationsmodeller.
Vi stimulerar aktiviteter
inom

Följa upp aktiviteter.

SAS-projektet (Sörmland Aktiverar Seniorer)
har genomförts, där 52 seniorer har deltagit i
grupper och testat aktivitetsarmband. Projektet
presenterades till äldreberedningen i Landstinget och på nationell nätverksträff för Hälsosamt åldrande i Eskilstuna under våren. FoUiS
följer upp testerna och redovisar rapport, våren
2018. Workshops med inriktning ny teknik har
genomförts, i samarbete med Uppsala universitet.

e-Hälsa och Välfärdsteknik.

Projekt Nattkamera till äldre i Strängnäs kommun avslutades i februari. Utvärdering visade
att brukare, anhöriga och personal var nöjda.
Aktivitetscykeln jDome har testats av äldre på
äldreboende i Oxelösunds kommun under
2017. FoUiS har följt upp deltagandet i testet.
FoUiS i samverkan med Hjälpmedelscentralen
har uppdrag från NSV att välfärdsteknik förs in
snabbare i kommuner/landsting. Kartläggning
av välfärdsteknik inom länet påbörjades hösten
2017. Intervjuer och workshops har genomförts. Rapport och förslag tilllänsgemensamt
arbete har pågår och redovisas till NSV under
våren 2018.
Vi medverkar i forskningsarbete inom relevanta områden.

Följa upp genomförda
och pågående forskningsprojekt.

Forskningssamarbete med Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet pågår.

Följa upp resultat av
forskningscirklar om
barns delaktighet.

FoUiS håller i ett nationellt nätverk med deltagare från Skåne, Östergötland och Stockholms
län, om forskningscirklar om barns delaktighet
inom den sociala barn- och ungdomsvården,
sponsrat av Allmänna Barnhuset.

Se beskrivning område vuxna.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi medverkar i regionalt och nationellt utvecklingsarbete inom
relevanta områden.

Följa upp genomförda
och pågående utvecklingsarbeten t.ex. revidering av program, handlingsplaner, rutiner.

Deltar i implementering/gap-analys av nya riktlinjer för vård och omsorg om personer med
demenssjukdom
Deltagare i nationellt nätverk inom funktionshinderområdet och i referensgrupp nationella
brukarundersökningar inom funktionshinderområde.
FoUiS deltagare i styrelsen för FoU välfärd, i referensgrupp Forte och SBU metod nätverk.
Deltagare i nationellt nätverk för utbildare
inom DMO se beskrivning område 5.2 Vuxna.
Deltar i utvecklingsarbete med SKL kring rutinkolIen SIP. FoUiS har medverkat i socialstyrelsens prioriteringskommitte gällande översyn av
de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid
missbruk och beroende och förslag till förändring för några av rekommendationerna.

8. Förutsättningar för verksamheten
8.1 Mål för medarbetare på FoUiS
FoUiS arbetar aktivt med intern samverkan och kunskapsutbyte. I syfte att vara en lärande organisation och få kompetenta och engagerade medarbetare kommer kunskapsdelning och feedback
mellan medarbetarna och chefen att vara fokus under de kommande verksamhetsåren. Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Det inbegriper analys, tolkning och återkoppling samt utvärdering av insatser som gjorts. Både spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi har kännedom om
varandras uppdrag och
därmed en helhetssyn.

Följa upp uppdrag som vi
samverkat kring internt.

Uppföljning på APT har genomförts av Översikt FoUiS pågående aktiviteter.
Planeringsdagar hösten 2017 hade fokus på
internt förbättringsarbete bl.a. ökad kunskap om varandras kompetensområden för
bättre teamarbete och kompetensutnyttjande.

Vi har hög kompetensnivå.

Följa upp fortbildning och
intern utbildning

Under 2017 har olika uppdrag och aktiviteter presenterats i samband med APT för
kompetens och kunskapsutbyte.

Följa upp individuella kompetensutvecklingsplaner.
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Mål20t8

Uppföljning

Helår

Vi tar tillvara varandras
kunskap och erfarenhet
genom ett systematiskt
arbetssätt.

Följa upp och utvärdera
arbetsmetoder internt.

Planering pågår att systematisk följa upp
och utvärdera arbetsmetoder internt för att
använda varandras kunskap och erfarenhet.

Vi har en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Följa upp hur vi arbetar
systematiskt med arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron har varit 0,3% de senaste 12
månaderna.

8.2 Mål för kommunikation
Mål
Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om
vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds, samt sprida information om FoUiS projekt
nationellt.

I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett medel är
att genom FoU-dialog öka kommunikationen mellan kommunernas socialtjänst och FoUiS. på
nationell nivå har kunskap om FoUiS och valda projekt spritts genom rapportering vid konferenser.

Mål20t8

Uppföljning

Helår

Ökad kännedom om
FoUiS hos våra primära målgrupper
(personal och chefer
inom kommuner och
landsting i Sörmland).

Genom en bra hemsida, aktiv närvaro på sociala media,
strategisk satsning på PR
och ett regelbundet mejlbaserat nyhetsbrev.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan och våra andra kanaler uppdaterade och
arbetat för att sprida i våra kanaler. En ny
hemsida är under arbete och beräknas pubIiceras under våren 2018.
Vi har också arbetat med att få mediabevakning vid flera av våra event.
Utöver Facebook, Twitter och Youtube har vi
även startat ett Instagramkonto.

Ökad kännedom om
FoUiS hos allmänheten i Sörmland
(samt finansiärer och
u p pd ragsgiva re).

Se ovan och utöver det har vi deltagit på en
extern FoU-dag på Fristadstorget tillsammans
med FoU-centrum och arrangerade även arrangerat Psykiatrins dag, som var öppen för
allmänheten, tillsammans med Eskilstuna
kommun.

Väl fungerande kanaler för spridning av inbjudningar och dylikt.

Vi har spridit till arbetsgrupper och beredningsgruppen inom Närvård i Sörmland, Länsstyrgruppen, via Sörmlands kommuner och
landstings intranät samt vid behov till andra
grupper.

Att genom kontinuerlig dialog med kommuner och landsting
få återkoppling om

FoU-dialoger med ledningsgrupper i kommunernas sociaitjänst.

FoU dialog har genomförts med socialtjänstens ledningsgrupp i flertalet av kommunerna
i länet under 2017. Under våren 2018 genomförs FoU dialog med tre återstående kommunerna.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

behov och utmaningar.
Genom olika projekt som FoUiS drivit i samverkan med nationella aktörer sker nationell
spridning t ex Innovationsledarutbildning som
genomfördes i samverkan med Vinnova och
SKL, Blandade lärande nätverk i samverkan
med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Att öka kännedomen
om FoUiS och vår
verksamhet nationelit.

8.3 Mål för Miljö
Mål: FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen
på miljön
Under året har vi i första hand valt tåg och buss och i tredje hand miljöbil - vanlig bil används när
de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flygresor har endast skett,
när det har varit praktiskt omöjligt att resa på annat sätt. Inom Eskilstuna har vi i första hand promenerat eller cyklat.
Vid konsumtion har FoUiS strävat efter att konsumera med miljötänk genom att försöka minska
antalet utskrifter, köpa ekologisk mjölk och kaffe, erbjuda vegetariskt fika, samt vegetarisk lunch
eller fisk vid event där vi bjuder på mat. Vi sorterar även våra sopor.
Övrigt Vi släcker de lampor vi kan och stänger av datorer när vi inte är på kontoret.

8.4 Mål för Ekonomi
Mål: Balanserad ekonomi under 2016-2019
FoU i Sörmland har en stabil ekonomi med ändamålsenlig användning av resurser.
Ekonomiska förutsättningar
FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i
kommunerna och landstinget i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för landstinget. Medlemsavgifter erhålls också
genom Regionförbundet Sörmland som ett stöd, 2018. Utöver medlemsfinansiering söker FoU i
Sörmland medel från olika forskningsinstitut och andra aktörer som har medel för utveckling av
välfärdstjänster. FoU i Sörmland strävar efter att hålla nere kostnaderna samtidigt som det måste
finnas en bred kompetens för att klara uppdraget. Ett exempel på detta är tjänsteköp från olika
huvudmän på låga tjänstgöringsgrader.
Eget kapital
FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är medel som förts över mellan åren från ett tidigare statsbidrag som verksamheten avser att använda under flera år. I samband med bokslut 2017
kommer dessa balanserade medel att föras över till eget kapital. Det egna kapitalet ökar eller
minskar sedan varje år med årets resultat. De medel som FoUiS hade med sig in till landstinget

2015 kommer att läggas i eget kapital. Plusresultaten för åren 2015-2017 kommer genom denna
förändring att lyftas fram i samband med nedanstående bokslut 2017. Det innebär att det blir ett
ganska stort plus 2017 som förklaras med ovanstående förändring i redovisningen. Detta görs för
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att FoUiS ska redovisas enligt de principer som gäller för god redovisningssed. Viktigt att understryka att dessa medel tillhör länets 10 huvudmän.
Finansiering efter region bildning

Under 2018 behöver det tas fram förslag på hur FoUiS ska finansieras efter att Sörmland bildat
region. Frågor som behöver belysas är om det även fortsättningsvis ska vara en medlemsfinansierad verksamhet där kommunerna går in med ett visst belopp per invånare och år. De medel som
idag kommer från Regionförbundet och indirekt är en medlemsfinansiering kommer inte att finnas
kvar efter 2018. FoUiS behöver en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att utgöra stöd
i utvecklingen avevidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård och
stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen.
Nedan presenteras bokslut för 2017.
Bokslut 2017

FoU i Sörmland
Bokslut 2017 Tkr
Verksamhetens intäkter

Budget

Utfall

DiffTkr

2017

2017
13 520

2017
13 520

9630

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

-5550

-8830

-8830

Lokalkostnader
Övriga kostnader
- varav tjänsteköp

-180
- 3 900
-1700

-363
-1687
- 697

-363
-1687
-697

-10880

-10880

Summa kostnader
Resultat

O

2640

2640

FoU i Sörmland redovisar ett överskott för 2017 med 2 640 tkr. Överskottet härrörs delvis från
balanserade medel som överförts under 2017. Efter årets resultathantering och årets överskott
har FoUiS ett eget kapital (se stycket Eget kapital ovan) på totalt 16 752 tkr. Överskottet för 2017
är öronmärkt för aktiviteter som ska genomföras under 2018. Personalkostnaderna var högre
2017 och härrörs dels från att tjänsteköp flyttats från övriga kostnader till personalkostnader. Det
är också några fler anställda 2017 jämfört med 2016 varav några har extern finansiering. LokaIkostnader är ökade beroende på nytt dyrare hyresavtal som har förhandlats fram av FM-enheten.
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Inledning
Sammanfattande analys
Anvisning
Gör en övergripande sammanfattning av läget inom förvaltningen som bygger på
redovisningen under respektive perspektiv. Försök om möjligt att bedöma "balansen"
mellan perspektiven. Har t ex kraftfulla insatser inom något perspektiv inneburit
negativa/positiva konsekvenser för ett annat.
Medborgare: Antalet inkommande samtal till kundtjänst och antalet inkomna
order/förskrivningar på hjälpmedel fortsätter att öka samtidigt som vi nu svarar på fler
inkommande samtal och levererar en större andel produkter inom fem dagar. Andelen
inkommande arbetsordrar för teknikerna ligger på samma nivå som 2016 men antalet
inkomna utprovningsärenden har minskat något under året. Nöjdheten bland förskrivare har
totalt sett ökat, och i ett par stickprovsundersökningar i december (brukares nöjdhet med
receptionsmottagandet och teknikers aktiviteter) kan vi se att även brukarnas nöjdhet med
vår service och bemötande ligger väldigt högt.
Personal: Den i slutet av 2016 alarmerande höga andelen av medarbetarna som varit sjuka
vid 6 elller fler tillfällen har nu sjunkit radikalt och även om vi inte nått målet ligger vi på
helåret på samma nivå som snittet på divisionen. Tidiga insatser och en tydligare
uppföljning och återkoppling till ledning och medarbetare är de förändringar som
genomförts. Sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid har dock ökat.
Huvudorsaken är att flera medarbetare genomfört olika typer av operationer med långa
sjukskrivningar som följd.
Process- ochfornyelse: I syfte att minska inventeringsdifferenserna på lagret
implementerades i september ett förändrat arbetssätt vid lageruttag. Det nya arbetssättet har
visat sig fungera väl och antalet differenser har, vid en inventering i januari 2018, minskat
rejält. Ä ven arbetet med förbättrade rutiner vid avvikelsehantering har givit frukt och i
månaden december 2017 påbörjades hanteringen av alla inkomna avvikelser inom 2 veckor.
För att korta våra ledtider och garantera leveranser kopplat till de nya kraven i "Trygg och
säker utskrivning från slutenvården" levererades ytterligare en liten lastbil i december.
Miljö: Trots ökade volymer har vår e!användning på Fraktgatan minskat med 13% jämfört
med 2016. Tidsstyrning av ventilation, kyla och motorvärmare, rörelsesensorer på
belysning och bättre diciplin på att släcka ned ytor utan sensorer, är det som mest bidragit
till minskningen.
Ekonomi: Hjälpmedelscentralen redovisar ett överskott om 2 521 tsek för 2017, ingen
prisjustering har skett under året. Såväl intäkter som kostnader överstiger budget,
huvudsakligen till följd av ökad volym och varukostnad för artikeln Freestyle Libre. Vid
2018 års prisjustering tas hänsyn till överskottet, och budgeterat resultat per 2018-12
uppgår till -2 521 tsek.
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Perspektiv - måluppfyllelse
Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet,
öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län
Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster som håller god kvalitet samt
levereras i rätt tid till rätt mottagare. Alla förskrivare och brukare ska vara nöjda
med bemötande, leveranser och service.
Under 2017 fortsatte volymökningarna på de flesta områden. Som exempel ökade antalet
utlevererade kundorder till 46 895 (+6,8%) och antalet inkommande samtal till kundtjänst
till 28 496 st (+6,0%). Trots volymökningarna ökade andelen order som levererades inom 5
dagar och andelen besvarade samtal i kundtjänst jämfört med föregående år. Anledningen
är främst att det numera bara finns ett kundtjänstnummer in till HMC och en breddad
kompetens på logistiksektionen, vilket inneburit större flexibilitet i att omfördela resurser
på olika arbetsuppgifter.
Arets Hjälpmedelsdag, den 22 september, genomfördes i form av Öppet Hus på Fraktgatan
och på våra filialer. Utvalda hjälpmedel visades av konsulenter och tekniker och på
Fraktgatan genomfördes guidade rundvandringar i lokalerna vid varje heltimme. Möjlighet
att provköra elrullstolar på vår testbana fanns också. Totalt fick vi besök av ca. 200
personer inkluderat 2 skolklasser från vårdlinjen. Arrangemanget blev väldigt lyckat.
Brukarråd genomfördes den l juni och den 28 november. Den 28 november deltog också
Mikael Edlund från nämnden, vilket uppskattades av brukarrepresentanterna.
Förskrivarnöjdhet:
I november genomfördes 2017 års förskrivarundersökningar. Förutom den årliga
återkommande undersökningen skickades också en separat enkät till förskrivare av
inkontinenshjälpmedel. l denna senare erhöll vi, trots påminnelse om svar, bara en
svarsfrekvens på 20% (123 svar). 85% av dessa angav sig vara nöjda med tillgängligheten
(betyget 7-10) och 95% nöjda med det bemötande dom fått. I den årliga
förskrivarundersökningen erhölls en svarsfrekvens på 29% (228 svar). Resultatet visar på
en ökad nöjdhet på alla parametrar utom på bemötande. Bemötandet är dock fortfarande
den parameter som visar på högst nöjdhet. Nöjdheten med våra utbildningsinsatser
(kunskapshöjande aktiviteter) ligger kvar på fantastiskt höga 98% som har svarat att de är
nöjda eller mycket nöjda med utbildningen.
Brukarnöjdhet:
Första veckan i december 2017 genomfördes två stycken stickprovsundersökningar bland
brukare. Dels en där brukare, som besökte hjälpmedelscentralen eller någon av filialerna,
fick ett formulär där man bland annat kunde betygsätta bemötande och service av
receptionspersonalen. Dels en telefonundersökning där de som kommit i kontakt med en
tekniker under veckan ringdes upp och också fick betygsätta bemötande och service.
Receptionsundersökningen gav totalt 23 svar varav 22 st gav högsta betyg (10) på båda
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parametrarna. Den resterande gav betyget 9 på båda. I teknikerundersökningen fick
kundtjänst telefonkontakt med 39 st (43%) av de 90 brukare som registrerats på en
teknikeraktivitet. 93% av de svarande ansågs sig nöjda med servicen (betyget 7-10) och
97% ansåg sig nöjda med bemötandet av teknikerna.

Indikator

•
•
•
•

•
•

Kommentar

Utfall

Målvärde

79%

90%

Utfall 2016: 85%

Andel besvarade samtal för
kundtjänst.

100 %

92%

Utfall 2016: 93%

Andel besvarade samtal på
konsulenttelefon.

82 %

90%

Utfall 2016: 89%

Andel nöjda fOrskrivare i
kunskapshöjande aktiviteter

98%

95 %

Utfall helår 2017: 98,3%

Andel kundorder utlevererade
inom 5 arbetsdagar

88%

85 %

Utfall 2016: 85% Gäller både lageroch beställningsvaror

Andel aktiviteterIarbetsorder
slutfOrda inom 5 arbetsdagar

77%

80%

Utfall 2016: 78%. Gäller samtliga
teknikerakti viteter

Andel utprovningar påbörjade
inom 2 månader

81 %

95 %

Utfall 2016: 81%

Andel nöjda förskrivare med
tillgängi ighet

85 %

90%

Utfall 2016: 81,6%

Andel nöjda fOrskrivare med
service

91 %

80%

Utfall 2016: 86,2%

Andel nöjda fOrskrivare med
bemötande

92%

92%

Utfall 2016: 93,9%

Andel fOrskrivare som är nöjda
med leveranskvalitet

80%

75 %

Utfall 2016: 74,5%

Andel besvarade samtal inom
90 sek (totalt fOr kundtjänst
och Vesica)

Personalperspektivet
Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar
till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt
tillvaratar och utvecklar kompetens.
Andelen engagerade medarbetare har ökat och ligger nu strax under målnivån. Ä ven
prestationsindex har ökat kraftigt. Resultatet från medarbetarundersökningen har dock
erhållits idag (24/1) vilket också är sista datum för inlämnandet av verksamhetsberättelsen:
Någon analys av utfallet har därför varit omöjlig att hinna med.

Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsberättelse 2017

6(17)

538

Indikator

•

Utfall

Målvärde

Kommentar

Andelen engagerade
medarbetare (HME index)

79,6%

80 %

Utfallet från
medarbetarundersökningen i nov.
2016 var 70,7%

Prestationsindex

73,3 %

70%

Utfallet i medarbetarundersökningen
nov. 2016 var 63,6%

Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling,
delaktighet och arbetsglädje.
Korttidsfrånvaron (andel med 6 eller fler sjukfrånvarotillfållen) har sjunkit sedan ifjol och
ligger nu nära målet. En månatlig redovisning av utvecklingen för samtliga medarbetare
och en förbättrad diciplin på att alltid genomföra samtal, chef/medarbetare, vid upprepad
korttidsfrånvaro, tros ha bidragit till förbättringen.
Andelen sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid har ökat och ligger nu på
samma nivå som snittet för divisionen. Anledningen är främst flera långtidssjukskrivningar
till följd av att medarbetare genomfört olika operationer. Ingen av dessa kan dock anses
vara direkt arbetsrelaterad.
Mätetalet för "andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt... " hämtas från
medarbetarundersökningen som blev tillgänglig idag 2411. Anledningen till den kraftiga
ökningen återstår att analysera.
Utfall

Målvärde

Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

6,49%

Max 5,1 %

Andelen medarbetare som
upplever att de deltar aktivt i
utvecklingen av verksamheten.

81,4 %

Minst
75 %

Andel medarbetare med sex
eller fler sjukfrånvarotillfållen

8,5 %

8,3 %

Indikator

•

•

Kommentar

Ar 2016 ansåg 62,5% av
medarbetarna att dom deltog aktivt i
utvecklingen av verksamheten.

Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa samt
en sund arbetsmiljö i ett klimat som präglas av delaktighet, respekt och ansvar
I det årliga medarbetarsamtalet diskuteras bland annat hälsa, arbetsmiljö och
kompetensutveckling vilken också definieras och ansvarssätts. Årliga skyddsronder utförs
och från 2017 beaktas också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i dessa ronder.
Genomgång av utfall och åtgärder görs sedan i basenhetsrådet.
De första tre indikatorerna under detta åtagande hämtas från medarbetarundersökningen (se
ovan). Samtliga tre har ökat kraftigt men analys av orsaker kvarstår.
I hälsofrämjande syfte har under året ett antal hälsoinspiratörsaktiviteter genomförts varvid
kan nämnas cirkelträning på tisdag- och torsdageftermiddagar samt månatliga
lunchpromenader där möjlighet funnits att få en premiering för de som engagerat sig i
någon aktivitet. Ett övergripande program för 2018 års hälsoinspiratörsaktiviteter togs fram
av hälsoinspiratörerna i december.
Indikator

Utfall

Målvärde

•

91,4%

Minst

Andelen medarbetare som
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Indikator

Utfall

Målvärde

skulle rekommendera andra att
söka till arbetsplatsen

••

85 %

Kommentar
av medarbetarna att dom skulle
rekommendera andra att söka till
arbetsplatsen .

Index får målkvalitet

index64,5

index 65

Ar 2016 var index får mål kvalitet
56,1% .

Index får ledarskap.

index 72

index 65

Ar 2016 var utfallet 60,3%.

4 st

4 st

Antal
hälsoinspiratörsaktiviteter

Process- och förnyelseperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga
processer, ständiga förbättringar och samverkan
Genom tydliga mål, ledning och styrning jobbar vi kontinuerligt för förbättrad
kvalitet och effektivitet
Det arbete med att förbättra och påskynda vår avvikelsehantering som slutfördes under året
har givit avsedda effekter. Av de 53 avvikelser som inkom vid den senaste
månadsrnätningen hade hanteringen av samtliga 53 påbörjats inom 2 veckor.
I syfte att minska inventeringsdifferenserna på lagret implementerades i september ett
förändrat arbetssätt vid lageruttag, innebärande att bara ett antal namngivna systemkunniga
resurser bemyndigades att göra dessa uttag. Vid en inventering i januari kunde kontaterats
av differenserna, räknat på antalet differenser i förhållande till antalet produkter på lagret,
minskat till 3,3% jämfört med 13,2% vid en inventering i mars 2017.
En processkartläggning "artilkelns flöde, från upphandlat till utgående" påbörjades i slutet
av året och redan nu kan skönjas vissa prioriterade områden där förändringar förväntas ge
stora positiva effekter och bidraga till en effektivare hjälpmedelshantering.
Trots ombyggnaden 2016 som gjordes för att frigöra mer lageryta, räcker inte ytorna, och
de därtill hörande rekonditionerings- och monterings ytorna till, för den beräknade
expansion som förväntas. Olika alternativ har därför undersökts och under våren 2018
räknar vi med att kunna presentera ett förslag till beslut på hur vi kan expandera till
utrymmen som bedöms räcka för den beräknade utvecklingen de närmaste 10 - 15 åren.
Efter sommaren 2017 påbörjades också ombyggnationer i anslutning till filialerna i
Katrineholm och Nyköping. Trots en del störningar har verksamheten kunnat bedrivas utan
avbrott.
Under höstens infördes också en "idelåda" för utökade möjligheter för medarbetare att
kunna lämna förbättringsförslag till ledningen. Verksamhetsutvecklaren administrerar
idelådan och ideerna gås igenom vid varje ledningsgrupp där de också sållas och
ansvarssätts för vidare hantering.
I december levererades också den tredje lilla lastbilen i syfte att säkerställa att leveranser av
hjälpmedel kan ske inom 3 kalenderdagar vid utskrivning från slutenvården.
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Måluppfyllelsen (andel levererat i förhållande till antalet förskrivningar) för dessa
beställningar utgör ett nytt mätetal för 2018 och kommer att följas upp månadsvis.
Indikator

•

Kommentar

Utfall

Målvärde

Andel avvikelser som hanteras
inom 2 veckor från
registreringsdatum

86%

95 %

Utfall 2016: 55%

Antal monteringar per montör
och arbetsdag.

16,9 st

14 st

Utfall 2016: 15 st

Antal aktiviteter per
heItidsmedarbetare per dag får
tekniker

3,3 st

3,5 st

Utfall 2016: 3,3 st

Kvalitets resultat

Anvisning
Här redovisas kvalitetsresultat/medicinska resultat som inte har redovisats under andra
åtaganden i verksamhetsberättelsen och som tidigare år rapporterades i kvalitets bokslutet.
Beskriv vilka kvalitetsregister verksamheten deltar i, aktuell täckningsgrad samt
hur verksamheten har arbetat med resultaten. Relevanta resultat bör redovisas
inklusive de mått som verksamheten är berörd av i de kliniska processerna. Som
medicinska resultatrnått räknas t.ex. relevanta målvärden för blodsocker, blodfetter och
uppnått målblodtryck, BMI vid KOL eller diabetes, överlevnadstid efter viss kirurgi,
ADL-förmåga efter stroke, dödlighet efter IVA-vård etc. Finns det i registren
patientrapporterade utfallsrnått (ex. EQ-5D, SF-36) ska dessa redovisas. Om registret
omfattas av sådana variabler men ingen insamling sker ska detta kommenteras. Redovisa
även mönstret för antibiotikaförskrivning med hjälp av resultat från infektionsverktyget.
Som medicinska resultat avses inte mått som besök, operationer, resultat från NPE etc.
Beskriv både områden med goda resultat och områden i behov av förbättringsarbete.
Jämför resultat med tidigare år, med motsvarande områden inom andra landsting
och/eller med riks snittet när så är tillämpligt. När avvikelser mellan män och kvinnor är
anmärkningsvärda redovisa statistiken könsuppdelad. Redovisa de åtgärder som vidtagits
under året och vilka aktiviteter som planeras för att förbättra medicinska resultat.
Hjälpmedelsverksamheten deltar inte i några kvalitetsregister.
Forskning

Anvisning
Ge en kortfattad beskrivning av vetenskaplig forskning och utveckling som bedrivs inom
verksamheten. Här kan t.ex. ges en kort övergripande sammanfattning av resultat. Ni kan
också belysa nationella/internationella samarbeten och projekt, pågående
forskarutbildningar, publikationer, avhandlingar, och föredrag på vetenskapliga
konferenser.
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Hjälpmedelsverksamheten bedriver ingen forskning.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade
miljöaspekter
Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt
och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram.
Antalet skype- och videornöten fortsätter att öka vilket bidrar till mindre bilkörning och
avgasutsläpp. Som exempel kan nämnas beredningsgruppen med deltagare från landstinget
och samtliga 9 kommuner i Sörmland. Under 2017 var 4 st möten fysiska och 5 st
genomfordes via Skype. Tidigare har alla ca. 8-9 möten/år varit fysiska. Ä ven vid
upphandlingar är nu den vanligaste mötesformen skypemöten.
De två parametrar, som inom hjälpmedelsverksamheten, påverkar miljön mest är
energianvändningen och transporter. Under 2017 minskade elanvändningen på Fraktgatan
med 13% jämfOrt med 2016 är målet 2018 att ytterligare minska denna. I syfte att
effektivare planera körningarna på teknikerbilarna finns 2018 också ett nytt mål i att köra
färre mil per teknikeraktivitet.
Indikator
-

Verksamheter som under året
har genomfört
kemikalieinventering

Utfall

Mätvärde

l st

l st

Kommentar

Vårt miljöarbete sker systematiskt och effektivt för minimal klimatpåverkan
Trots ökande volymer inom alla områden har elanvändningen på Fraktgatan kunnat
minskas. De främsta skälen är en verksamhetsanpassad styrning av ventilationen, kylan,
och kompressor, tids- och rörelsesensorstyrda belysningsarmaturer och en f6rbättrad
diciplin att släcka tomma rum där sensorer ej ansetts lämpade. Ökade energiskatter och
elpriser har dock inneburit att den ekonomiska besparingen jämf6rt med fOregående år,
uteblivit.
De fraktioner som, i dialog med återvinningsfOretaget, ansetts rimliga att kunna separera
och återvinna, återvinns.
Indikator
•

Energianvändning på
Fraktgatan, kWh

Utfall

Mätvärde

Kommentar

546947 st

625000 st

Minskningen mot föregående år
uppgår till l3%
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Ekonomiperspektivet
Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans
Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans
uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar.
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat om 2 521 tsek för bokslutsåret 2017.
Såväl totala intäkter som kostnader överstiger budgeterade nivåer. Den enskilt största
förklaringen är artikeln Freestyle Libre (diabeteshjälpmedel, sensor till glykosmätare) vars
försäljningsvolymer kraftigt ökat, och översteg budgeterade volymer för helåret redan
under augusti månad. I motsvarande mån har även varukostnaden för artikeln ökat.
Freestyle Libre flyttades i oktober från Hjälpmedelscentralens sortiment till
diabetessamordnare som istället beställer artikeln direkt från leverantören. Någon
ytterligare prisjustering för att korrigera resultatet har ej skett under året (dock nya priser
inför budgetåret 2017) i avvaktan på ändrad hantering av diabetesprodukterna. Hänsyn tas
till 2017 års överskott vid 2018 års prissättning, då de totala kostnaderna (som ska
motsvaras av intäkterna för ett nollresultat) som läggs in i kalkylverktyget minskas med
motsvarande belopp och resulterar i ett underskott om 2521 tsek för 2018.
Indikator
•

Avvikelse mot budgeterat
resultat i tkr

Utfall

Målvärde

2521 tkr

o

Kommentar
Ingen prisöversyn har skett under
året, se kommentar i inledningen till
ekonomiperspektivet.

Våra resurser används på rätt sätt för en långsiktig ekonomi i balans
Indikator

•

Utfall

Målvärde

Soliditet

15,6%

19 %

Landstinget upprättar sedan 2012
ingen fullständig balansräkning på
verksamhetsnivå, varför
soliditetsmåttet ej ger en rättvisande
bild av hur tillgångarna är
finansierade. Soliditeten är beräknad
som eget kapital dividerat med
anläggningstillgångar + varulager.
Inga övriga omsättningstillgångar är
således inkluderade. Arets resultat
bidrar till en förbättrad soliditet
jämfört med föregående år, dock
borde soliditeten i realiteten vara
lägre med en större balansomslutning
(med övriga omsättningstillgångar
inkluderade ).

Nyttjandegrad

92,5 %

90%

En ökning från föregående år. Högst
nyttjandegrad inom sektorerna
rullatorer, sängar samt arbetsstolar.

Resultatmarginal

33,7%

40%

I stort sett oförändrad från föregående
år.
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Ekonomiperspektivet - Övrig analys

Anvisning
Underrubrikerna går att dölja i enhetsanpassningen om de ej är tillämpbara

Resulta tanalys
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Ekonomiskt utfall
Anvisning
Kommentera det ekonomiska utfallet och eventuell budgetavvikelse.
Bokförs investeringar på enheten ska även dessa kommenteras.
Bilaga: Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Intäkterna för 2017 uppgick totalt till 20 l 256 tsek, och översteg budgeterade intäkter med
14588 tsek, motsvarande 7,8%.
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Fördelning intäkter 2017
3,3%0,7%

• Hy reshjä~medEl
• InkontjnBl~jä1pmedel
• FÖfsä'Jning
• FörsaJjnijng med r etur

• EgBl a_og #ter
• Ovr f: a intäkter

Intäkter från hvreshjälpmedel uppgick till 105 590 tsek, vilket är en minskning med 2 113
tsek, motsvarande knappt 2,0% jämfårt med budget. Totala hyresintäkter fåregående år
uppgick till 109768 tsek. De sektorer som avviker volymmässigt från budgeterade nivåer
är främst medicinska behandlingshjälpmedel, kommunikation, kognition och hörsel samt
manuella rullstolar. Jämfårt med 2016 har det dock skett en volymökning med totalt 10,9%,
där rollatorer, medicinska behandlingshjälpmedel samt kommunikation, kognition och
hörsel står får majoriteten av ökningen.
Intäkter från fårsäljning med retur uppgick till totalt 17 516 tsek och är en ökning med
3 641 tsek (26,2%) jämfårt med budgeterade 13 875 tsek. Föregående år uppgick intäkterna
till 15 954 tsek. Det har skett en total volymökning med 8,8% jämfårt med fåregående år,
varav majoriteten består av toalettfårhöjare, uppresningsstöd samt duschpallar/duschstolar.
Intäkter får inkontinenshjälpmedel uppgår till 31 946 tsek. Budgeterade intäkter får 2017
uppgick till 30 900 tsek, vilket motsvarar en ökning med 1 046 tsek, 3,4%. För
motsvarande period 2016 uppgick intäkterna till 31 501 tsek. Värt att nämna är bytet av
leverantör som skedde hösten 2017. Nya leverantören One Med har inte uppfyllt
avtalskriterierna och än finns ett flertal fårbättringsområden och rutiner som inte fungerar,
bland annat har kvittensfilerna innehållit felaktigheter. Manuell uppbokning har skett på
intäkter får december som ska motsvara den fakturering som saknas (och som ska ske
retroaktivt i januari 2018), dock kan beloppen innehålla vissa (mindre) felaktigheter. Sett
över helåret bedöms detta inte få någon större påverkan.
Intäkter från fårsälining uppgår totalt till 29 806 tsek, att jämfåra med budgeterade 18 663
tsek. En ökning med 11 143 tsek (59,7%). Ökningen är nästintill uteslutande hänfårlig till
diabeteshjälpmedel och i fårsta hand en efterfrågeökning på Freestyle Libre. Artikeln
(tillsammans med ytterligare diabeteshjälpmedel) ingår i sektor fårsäljning from juni 2016
varfår jämfårelsesiffror med fåregående år blir missvisande. Freestyle Libre står får 41,4%
av de totala intäkterna i sektor fårsäljning 2017, genomsnittlig volym uppgick till 2 230
st/månad fram till september 2017, jämfårt med budgeterade 1 389 st/månad. Som tidigare
nämnts är hanteringen (tillsammans med två övriga diabetesartiklar) flyttad från
Hjälpmedelscentralen till diabetessamordnare. Arbete pågår att se över hanteringen av
kvarvarande diabeteshjälpmedel.
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Intäkter från privatpersoner, så kallade egenavgifter, uppgick 2017 till 6 730 tsek.
Budgeterade intäkter för samma period uppgick till 6 206 tsek, en ökning med 524 tsek
(8,4%).2016 uppgick egenavgifterna till 6 241 tsek. Egenavgifter för CPAP står för
majoriteten av ökningen.
Övriga intäkter uppgick till l 453 tsek och består bland annat av intäkter från service- och
installationstjänster, utbildningar, friskvårdsbidrag, förskrivarlicenser för användandet av
Websesam, hyra av p-platser m.m.
Intäkter per huvudman 2017
3% 1%

• Kom munerna
• Landstinget
Privatpersoner
• ÖVriga exte ma

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för 2017 uppgår till totalt 198 735 tsek, vilket är 12067 tsek högre än
budgeterat, motsvarande 6,5%. Totala kostnader för 2016 uppgick till 186 861 tsek. Den
negativa budgetavvikelsen är huvudsakligen hänförlig till efterfrågerelaterade
hjälpmedelskostnader såsom varukostnader och avskrivningar.
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Fördelning kost nader

Personal
• Hjälpmedel
Lokaler
- ÖVriga
• Avskrivn ingar

Personalkostnader uppgick totalt till 39 701 tsek, 1 532 tsek lägre än budgeterat (3,7%).
Tidigare verksamhetschef arbetade kvar i verksamheten med bibehållen lön fram till
sommaren 2017, dock var lönekostnaden budgeterad för helåret. Verksamheten har även
haft ett flertal anställda med långtidssjukfrånvaro, vård av barn samt vakanta tjänster under
året, vilka inte fullt ut motsvarats av ökade kostnader för timanställda/inhyrd personal.
H jälPInedel och verksamhetsanknutna tjänster uppgick till totalt 96 278 tsek, en ökning
med 12,2% jämfört med budgeterade 85 792 tsek. Ökningen är efterfrågerelaterad och i
första hand en konsekvens av den ökade försäljningen och ökade varukostnaden för artikeln
Freestyle Libre. I ökningen ingår även varukostnader för de ökade försäljningsvolymerna
av försäljning med retur (duschpallar/duschstolar, uppresningsstöd samt toalettförhöjare)
samt även till viss del inkontinensartiklar.
Kostnaden för inventeringsdifferenser uppgår till totalt 822 tsek och överstiger budget med
drygt 188 tsek, motsvarande 29,7%. Av dessa kostnader står Hjälpmedelscentralens interna
lager för 63% och kund lager 37%. Värt att nämna är dock att 9 av totalt 57 st kundlager inte
har inventerat alls under 2017, och kostnader för inventeringsdifferenser för ytterligare tre
kundlager inte har fakturerats. Bristerna har påtalats och förbättrade rutiner kommer att
införas 2018. Inventeringsdifferenserna har förbättrats avsevärt 2017 jämfört med de
senaste åren tack vare förändrat arbetssätt på huvudlagret där endast ett fåtal personer har
behörighet att registrera lagerflyttar. Varulagret ökade med totalt l 324 tsek under året och
uppgick per sista dec till 21 583 tsek.
Kassationskostnaderna för 2017 är i nivå med budget, utfallet blev 7 793 tsek jämfört med
budgeterade 7 800 tsek. Föregående år uppgick totala kassationskostnader till 7 934 tsek.
Kostnaderna avser kassation av omsättningstillgångar, dvs. försäljningshjälpmedel,
reservdelar samt tillbehör, varav ca 80% avser teknisk kassation vid defekta eller slitna
hjälpmedel/tillbehör/reservdelar som ej kan återanvändas. Kostnaderna för 2017 är
fördelade enligt nedan;
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Kassation av "hyll värmare"
-268 tsek
Kassation av utgående artikel
-1 031 tsek
Kassation av omregistrering rollatorer -78 tsek
Kassation vid sortimentsförändring
-139 tsek
-6237 tsek
Teknisk kassation
627 tsek
Återföring inkuransavdrag 2016
Inkuransavdrag 2017
-668 tsek
S:a
-7793 tsek
Lokalkostnader har ökat med l 323 tsek från föregående år och uppgår totalt till 10 284
tsek. En ökning med 413 tsek jämfört med budget, motsvarande 4,2%. Filialen i Nyköping
flyttade till nya, mer ändamålsenliga men mer kostsamma lokaler hösten 2016. I början av
2017 gjordes en återbetalning till Habiliteringsverksamheten för felaktig fördelning av
hyreskostnaden 2016 för de gemensamma lokalerna i Eskilstuna. En översyn pågår
avseende utökade lokalytor i Eskilstuna, och under året har arkitektkostnader belastat
resultatet med drygt 92 tsek. Energibesparande åtgärder har lett till att elförbrukningen är
knappt 80 000 kWh lägre än föregående år. Dock har både elpriset och energiskatten ökat,
vilket gjort att kostnadsbesparingen uteblivit, dock hade elkostnaderna istället varit avsevärt
högre 2017 om åtgärderna ej genomförts.
Övriga kostnader uppgår till 20 057 tsek och har ökat med l 470 tsek, motsvarande 7,9%
jämfört med budget. Övriga kostnader föregående år uppgick till 20 848 tsek. Dock blir
jämförelsesiffrorna något missvisande, då det i budgeten finns en kostnadsåterföring om
ca 2 447 tsek som ej realiserades, samt uteblivna kostnader för applikationsdrift om l 500
tsek. Bortsett från budgeterade kostnadsåterföringar samt uteblivna kostnader för
applikationsdrift har övriga kostnader totalt sett ökat med ca 523 tsek jämfört med budget,
motsvarande 2,7%. De största kostnadsposterna inom övriga kostnader består av
varutransporter (28,8%), overheadkostnader (13,4%), kassering av inventarier (12%),
applikationsdrift (10,7%) samt leasingkostnader för bilar (8,3%).
Avskrivningskostnaderna har ökat med l 671 tsekjämfört med budget (5,4%) och uppgår
till totalt 32 429 tsek. Föregående år blev utfallet 31 002 tsek. För kommunbetalda
hjälpmedel har avskrivningskostnaderna för främst gånghjälpmedel, rollatorer och manuella
rullstolar ökat. För landstingsbetalda hjälpmedel är avskrivningskostnaderna i stort sett
oförändrade totalt sett jämfört med föregående år. Kommunala hjälpmedel står för totalt
26,2% av avskrivningskostnaderna, landstingshjälpmedel 72,3%. Resterande 1,5% består
av avskrivningar på övriga maskiner/inventarier samt fastighetsinvesteringar. Utöver
investeringar i hjälpmedel har inga övriga investeringar skett 2017.
Investeringar i hjälpmedel uppgick till totalt 40 146 tsek för 2017, en minskning med 2371
tsek jämfört med föregående år. Budgeterade investeringar för 2017 uppgick till 41 300
tsek. Av utfallet 2017 består landstingsbetalda hjälpmedel för 59,4% (67,9% 2016) och
kommunala hjälpmedel 40,6% (32, l % 2016). Vad gäller kommunbetalda hjälpmedel har
investeringar i sektor "sängar" ökat till följd av förnyat sortiment. Äldre modeller har utgått
och kasserats då det saknats reservdelar och rekonditionering av dessa ej längre varit
möjlig. Även investeringar i sektor "gånghjälpmedel" och "lyftar" har ökat till följd av
förnyat sortiment, dock inte i lika hög utsträckning som sektor "sängar" då dessa har ett
lägre inköpspris. Värt att nämna är även att investeringar för sektor "arbetsstolar" har ökat i
samband med ett ökat antal förskrivningar. För landstingsbetalda hjm har investeringar i
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sektor "medicinska behandlingshjälpmedel" minskat till följd av ändrad debiteringsform för
vissa diabeteshjälpmedel. Dessa hjälpmedel finns kvar i sortimentet men hyrs ej längre ut
som inventarier utan klassas som försäljningshjälpmedel (omsättningstillgångar).
Elrullstolar har ett högt inköpspris och 2017 rekonditionerades och återanvändes en högre
andel elrullstolar jämfört med de senaste åren. Äldre modeller har bytts ut då det ej går att
få tag på reservdelar längre, och elrullstolsparken är i dagsläget relativt ny. Investeringarna
för elrullstolar har således minskat jämfört med föregående år.
Finansnettot för 2017 är positivt och uppgår till totalt 14 tsek, jämfört med budgeterade 428 tsek. Placeringar med god avkastning har gjorts på övergripande nivå i Landstinget,
vilket resulterat i att internräntan och därmed räntekostnaderna sjunkit, och även påverkat
ränteintäkterna positivt.
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N uläges beskrivning

Vård-och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund
och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och
omsorg. De utbildningar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och
fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsatta på ungdomsgymnasiet
och vuxenutbildning. På flera orter bl a i Sörmland ingår även yrkesutbildning. De
yrkesutbildningar som bedrivs via Campus Nyköping är stödpedagog, behandlingspedagog,
integrationspedagog och medicinsk sekreterare. Efter avslutade studier rar eleven även ett
diplom. Under 2017 har ett arbete slutförts med ansökan till specialistundersköterska demens
och psykisk ohälsa. Besked om antagande av utbildning sker i början av 2018. De sökta
utbildningarna gynnar både län och övriga landet.
Vård- och omsorgscollege Sörmland omfattas idag av fyra lokala VO-College. Ett i Södra
länsdelen l, KFV -regionen2 samt Eskilstuna och Strängnäs. De lokala collegen rapporterar till
den regionala styrgruppen. Under året har Kompetensutvecklingsinstitutet (KUl) blivit lokalt
certifierade i Eskilstuna. Ansökan har även skickats in av NTI-skolan samt MOA-Iärcentrum.
Vård- och omsorgsprogrammet på Prins Wilhelm gymnasiet i Flen är certifierade och
godkända. Thomasgymnasiet i Strängnäs forsätter sitt arbete mot certifiering under 2018.
På det sättet blir konceptet VO-College tydligt när det kommer till behov av praktikplatser
Arbetsgivarna ser tydligheten i fördelningen av praktikplatser, tolkning av betyg samt för
diskussioner runt anställningsbarhet.
Idag finns det 22 regionala och ca 80 lokala college. I varje regionalt college finns en
samordnare/processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region. En
del i processledarens uppdrag är att se till att det hela tiden finns ett flöde från nationell till
regional och lokal nivå samt vice versa. För varje år görs även årshjul för de olika nivåerna.
VO-College som koncept har märkbart stärkts i hela kedjan på både lokal och regional nivå.
En av anledningarna kan vara det ökade utflödet från nationell nivå. Ett exempel är det ESF
projekt som startat nationellt. Namnet är Fokus yrkesutveckling VO. Sörmland är en av 22
regionala college som ingår. Fokusområden är hand1edarutbildning, språkutveckling samt
attraktivitet till yrket.
Ytterligare en sak som är värd att nämna är tydligheten mot NSV -nämnden3 . De politiska
ledamötena har på alla sätt visat ett ökat intresse för de frågor som diskuteras i VO-College.
Tidigare fanns det oklarheter för hur VO-College Sörmland ekonomiskt skulle hanteras.
Den frågan är nu löst på ett tillfredställande sätt. Om inte den ekonomiska delen skulle
fungera skulle det även innebära begränsningar och hinder för det arbete som anges i
målmatrisen.

Gnesta, Oxelösund och Nyköping
Katrineholm, Flen och Vingåker
3 NSV- Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård
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Vinster med VO-College
•

•
•
•
•
•

Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens som behövs för att
få ett arbete. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College
är en kvalitetsstämpel.
Flernivåstyret, att frågor förs mellan lokal, regional och nationell nivå, samt sidledes
Möjligheten att arbeta tillsammans kring komplexa frågor som inte kan lösas på egen
hand.
Arbetslivets möjlighet att påverka utbildningarna för en bättre matchning mellan
arbetskraft och arbetsmarknad.
Avtal som reglerar åtaganden kring finansiering, deltagande i styrgrupper, APL och
handledare.
Språkutveckling

Största utmaningarna för VO-College regionalt och lokalt
Den största utmaningen är det fortsatta samarbetet och samverkan. Samtidigt som det ger ett
stort mervärde är det också en utmaning att få det att fungera. Vi rör oss bland olika politiska
arenor. Vi vill undvika dubbelarbete, och istället måste en kraftsamling ske mot de uppsatta
målen.
Fler utmaningar:
• Vad är VO-Collegefrågor och vad är inte VO-College frågor.
• Hålla fokus på kvalitet i utbildningarna.
• Få samsyn kring regionala branschkrav, vad som krävs för att vara anställningsbar.
Utbildar vi utifrån arbetsmarknadens behov?
• Integration och språkfrågan.
• Regional samverkan och kvalitetssäkring av validering och APL-samordning och
handledarutbildningar .

Spridande av kunskap över framgångar
Ett sätt är att alltid se till att hålla informationen aktuell på den nationella hemsidan. Hålla
facebook levande. Här behövs stöd i input från regionen. Regelbundet informera ledamöterna
i NSV -nämnden. Olika arbetsgrupper finns för frågor som är aktuella i regionen. Regionen
har åter utsett representant till årets handledare. För 2017 utsågs en handledare från Eskilstuna
kommun. En gemensam temadag anordnas en gång/år. Då inbjuds lokala samt regional
styrgrupp ibland även andra som i sitt arbete har nytta av det aktuella temat. För 2017 var
fokus "Utveckling i samverkan", med input från de lokala styrgruppernas arbete.
Resultatet från dagen landade i följde områden: Roller/ansvar/mandat, Mål-uppföljning,
Samhandling, Former för handledning samt Spontana arbetsgrupper. En konsult från
Apel AB 4höll i dagen och lotsade oss framåt.
En del i marknadsföringen är projektet Arbetsmarknadskunskap som startade 2011 i
Västmanlands län.
Under 2013 genomfördes en förstudie på uppdrag av Regionförbundet Sörmland i syfte att
undersöka möjligheterna att genomföra Arbetsmarknadskunskap även i Sörmland. Idag
finansieras projektet av landstinget Sörmland.

4

Apel AB = Ett utvecklingsföretag som stödjer näringslivets och samhällets aktörer
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Grunden i projektet är att erbjuda inspirationslektioner får elever från årskurs sju till sista året
på gymnasiet samt dess lärare och fåräldrar .
Detta får att ge inspiration och information om regionens nuvarande och kommande
arbetsmarknad och dess behov. Katrineholms kommun är en flitig användare av
Arbetsmarknadskunskap.
En annan funktion som det fårs en dialog med är funktion verksamhetschef, regionalt stöd
inom socialtjänst och vård, som finns får hela länet och som även är ansvarig får FoU:s
verksamhet. Den funktionen är en viktig länk både mot olika politiska konstruktioner men
även mot tjänstemän. Under 2017 har regional process ledare haft regelbundna möten med
verksamhetschefen.
Målu ppfyllelse

Marknadsfåringen är en del i målmatrisen som det arbetas aktivt med. Arbetet med
målmatrisen är långsiktligt. Som tidigare nämnts planeras det alltid in en gemensam temadag
får regional och lokala styrgrupper. Temat får dagen är ett led får det som arbetats fram får
målmatrisen.
Övrigt vad gäller effekter av målen är det ökade intresset som finns från studeranden att vilja
fullfålja sina studier får att kunna få ett diplom. Diplomet i sig har även stärkt
språkutvecklingen. Frågan om diplomets vara eller ej har haft och har ett starkt fokus över
hela landet. Ett nationellt beslut togs under året att diplomet ska finnas kvar. Även ett
nationellt beslut togs om svenska och samhällskunskap.
En mall har sen tidigare utarbetats får uppfåljning av exempelvis antal studeranden, hur
många har utbildats i Vårdpedagogik och handledning 100 poäng. Den mallen är under
revidering får att bättre fålja de uppsatta målen. Det vi ändå kan se är att antal sökanden samt
antal examinerade till Vård- och omsorgsprogrammet är konstant.
Uppföljning av samverkan

Som tidigare nämnts har arbetet stärkts i den regionala styrgruppen sen återcertifieringen. En
större uppslutning finns till mötena men önskvärt är ytterligare medverkan. Antal möten får
regional styrgrupp, är sex/år inklusive en temadag.
Fokus på mötena har varit den regionala självskattningen, dokument kvalitetskontroll,
regional utveckling, årets handledare, språkombudsutbildare, VO-collegeveckan,
uppfåljning av pågående arbete i olika arbetsgrupper samt planering av temadagen. Grunden
får allt arbete är den målmatris som finns och som det arbetas aktivt med.
Arbetet med den regionala utvecklingen startade under 2016 och har även fortsatt under 2017
med fokus på hur VO-College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet
mellan skola och arbetsliv. Ett nytt uppdaterat material får den regionala självskattningen har
utarbetats nationellt och kommer att arbetas med under 2018. Områden sen tidigare att arbeta
med i länet är samverkan med Mälardalens högskola, Regionfårbundet Sörmland,
Arbetsfårmedlingen. Andra fortsatta utvecklingsområden är även andra utfårare än
kommunala samt spridande av kunskap över framgångar.
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Utbildning av språkutveckling har tagits över av VO-College nationellt. I vårt län samverkar
Oxelösund, Eskilstuna samt Trosa kommun i ett ESF projekt via Regionfårbundet i frågan.
Syftet med språkombudsutbildare är att de i sin tur ska bedriva lokal utbildning för blivande
språkombud. Språkombuden ska fungera som nyckelpersoner för gemensam språkutveckling
på arbetsplatsen inom äldreomsorg och om omsorger får personer med funktionsnedsättningar. Stöd kan även ges enskilt till kollegor som behöver det. Frågan har diskuterats i
regional styrgrupp ett flertal tillfällen. Önskvärt vore en gemensam plan får språkutveckling i
länet.
En nationell fråga som även varit i fokus under 2017 är jämnare könsbalans i arbetslivet och
på utbildningarna. Den frågan har till viss del varit aktuell för den regionala styrgruppen
under 2017. En bra input i länet är den elevanslutning som finns på KTC 5 och Vård- och
omsorgsprogrammet i Katrineholm. "KTC Vård- och omsorgsprogrammet har en större andel
manliga elever än riket, 29% av eleverna är män jämfört med 19% i övriga riket. Skolan och
kommunen arbetar aktivt för att könsneutralisera val till gymnasieskolan.
Studie- och yrkesvägledarna presenterar Vård- och omsorgsprogrammet som ett brett program
med olika utgångar i form av arbete och vidareutbildning efter avslutat program. KTC arbetar
målinriktat för att programmets stämpel som "tj ej program" ska tvättas bort. Istället talas det
om att skolans elever bör spegla bilden av samhället i övrigt med såväl kvinnor som män och
människor med olika nationallitet och ursprung". Det bör även nämnas att KTC har
nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2018.

Kort beskrivning av det lokala styrgruppsarbetet
Strängnäs:
Fokus har varit på den lokala målmatrisen exempelvis samverkan mellan de olika parterna
som finns lokalt, hur man kan öka attraktiviteten till vårdutbildningarna? Frågor om
validering och APL-platser. Strängnäs har även instiftade 2016 ett eget vandringspris för årets
handledare får att uppmuntra och öka attraktiviteten för vård- och omsorgsarbetet. Fortsatta
diskussionsfrågor. Den fortsatta utmaningen består i det fortsatta arbetet att ge förutsättningar
får att verksamheternas behov av kompetensförsörjning tryggas.

Eskilstuna:
Sammansättningen i den lokala styrgruppen i Eskilstuna har under 2017 varit stabil. Förutom
att en ny ordförande tillträdde under våren, så har det varit i stort sett samma deltagare under
hela året. Styrgruppen har under året arbetet utifrån sitt årshjul. Teman som fanns med i
årshjulet och som har diskuterats är:
• Styrgruppen roll
• Samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare
• Arbetsmarknadens behov
• Marknadsföring av yrkesområdet
En fråga som diskuteras mycket är tillgången till APL-platser. Det är svårt att Ta fram APLplatser till alla elever.

5
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= Katrineholms tekniska College fd

Ellwynska skolan
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Därför bildades en arbetsgrupp lokalt i Eskilstuna för att stukturera upp samt samverka kring
APL-platserna. I arbetsgruppen ingår arbetsgivare och utbildningsanordnare. Arbetsgruppen
kommer att fortsätta sitt arbete under 2018.
Under Vård- och omsorgscollegeveckan genomförde styrgruppen i Eskilstuna en minimässa
där arbetsgivare och utbildningsanordnare bjöd in elever på Vård- och omsorgsutbildningarna
i Eskilstuna, både ungdoms- och vuxenelever. Minirnässan blev väldigt lyckad.
För att underlätta för nya mediernar som börjar i styrguppen har ett introduktionsmaterial
tagits fram där det bl a finns information om VO-College organisation, roll, verksamhet samt
vad det innebär att ingå i en styrgrupp. Uppdraget kom från regional styrgrupp. Materialet ska
presenteras för regional styrgrupp våren 2018.

Katrineholm/FlenNingåker:
Under året har arbetet inletts med flytt av fd Ellwynska skolan till KTC som är en del av
Duveholmsgymnasiet. Flytten gick bra, lite omställning för lärare och elever till nya lokalerna
Nya former behöver arbetas fram bl a har ett arbete startat för att se över yrkesutgångar till
Vård- och omsorgsprogrammet samt hur man på bästa sätt ska genomföra
handledarutbildingen. Övrigt arbete i styrgruppen har varit bristen på API-platser och hur det
på bästa sätt kan lösas samt fortsatt styrning mot målen. Flera är också nya i styrgruppen och
tid behövs för kännedom om både VO-College samt uppdraget.

Södra länsdelen:
Områden som har prioriterats är:
• Utbilda handledare; Handledarutbildning har genomförts och arbetet kring
praktikplatser har fortlöpt med fokus att arbetsplatser ska ta emot fler genom en god
planering och spridning av praktikperioder.
•

Gemensamma mötesplatser; Programråd har genomförts där fokus var att attrahera
unga att söka till Vård- och omsorgsprogrammet. Planering av mässa som sker 7 mars
2018 har inletts. Framtidens utbildningsmässa är ett initiativ av Campus Nyköping,
Arbetsförmedlingen Södra Sörmland samt Campus Oxelösund. Mässan syftar till att
sprida information om de utbildningsmöjligheter som finns i främst Södermanland.
Övrigt:
Lokalt college Södra länsdelen har under 2017 arbetat med roller och uppdrag.
Styrgruppen har även belyst och vill veta mer om det arbetssätt som Katrineholm har
med vårdinformatörer. Vårdinformatörer ska hjälpa till att locka folk till yrken inom
vård och omsorg. Budskapet ska spridas på skolor och mässor ev på andra platser där
mycket människor rör sig. En satsning för att väcka intresset för vårdyrket. Arbetet
fortsätter under 2018.
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Redovisning av arbetet för regional APL grupp 6
Gruppen har haft fyra möten under året. Arbetsgruppen består av olika yrkesgrupper
(arbetsgivare, APL-smordnare lärare), vilket gör att man behöver ha möten utifrån olika
arbetsuppdrag. Det har under året tillkommit och avgått medlemmar i gruppen.
Arbetsgruppen arbetar efter ett årshjul. Där är det exempelvis inlagt när utbildarna senast
ska lämna in beställnigen på APL- platser och när arbetsgivarna ska återkoppla
beställningen.
Arbetsgruppen har haft två specifika uppdrag från regional styrgrupp. Det ena har varit
kartläggning och flödesschema. Det andra uppdraget var innehåll i kurser och planering
av APL.
Syftet med uppdraget kartläggning och flödesscheman var att det behövdes samordna
utbildningsanordnamas APL-perioder och för att få en översikt och kunna överlappa och
använda hela terminen för APL- placeringar.
Syftet md uppdraget innehåll i kurser och planering var att det behövdes en kartläggning
av hur utbildningsanordnarna på Vård- och omsorgsprogrammet för ungdom och
vuxenutbildningen lägger upp sina kurser och hur APL placeringarnas längd och
fördelning ser ut koppla till kurs.
Övrigt som arbetsgruppen har arbetat med är revidering av bedömningsdokument,
riskbedömning inklusive en riskbedömningsblankett samt utvärderingsdokument.
Säkerhetsrisker inför APL placeringar finns och frågan har lyfts i regional styrgrupp.
Problematik som finns är droger, psykisk ohälsa mycket hög frånvaro och språkliga
problem.
En utökning har också skett av användare till KliPP?

Redovisning av arbetet för regional arbetsgrupp anställningsbarhet
Gruppen består av arbetsgivarrepresentanter från olika delar av länet. Under hösten
påbörjades arbetet med att kartlägga vad de olika arbetsgivaran har för kriterier för att
vara anställningsbar. Arbetet fortsätter under 2018.

6
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APL = Arbetsplats förlagt lärande
KliPP= Ett verktyg för praktikplaceringar

6

556

Vård och omsorgscollege - resultat 2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsbidrag NSV
Övriga intäkter
Överskott från tidigare år
Summa int,ä kter

Budget 2017
Tkr
500

'-'tfa1l2017
Tkr
500

SOO

103
603

Kostnader
Tjänsteköp processledare
Temadag
Licenser/fören ingsavgift
Möten
Konsultarvode, spec utredningar
Resor
Övriga främmande tjänster
Summa kostnader
Resultat 2016

tkr
-477*
-15
-43
-32
-100
-8
93*
582
21

*477 tkr innehåller 93 tkr för tjänsteköp 2016.

I tjänsten
Anneli Trobeck
Regional ordförande

Monica Andersson
Processledare
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