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TILLKÄNNAGIVANDE
Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen,
2018-10-29, kl. 14.30. Sammanträdet kan även ses på Webb-TV på Vingåkers kommuns
hemsida, www.vingaker.se.
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•
•
•
•
•
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Öppnande av mandatperiodens första Kommunfullmäktigesammanträde
Närvaro
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Länsstyrelsens protokoll från sammanräkningen av valet till Kommunfullmäktige
Val av uppdragstid för Kommunfullmäktiges presidium
Val av ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Val av förste vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-10-29 –
2022-10-14
Val av andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-10-29 –
2022-10-14
Val av antal ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Val av ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Inkomna medborgarförslag
Svar på medborgarförslag – Ställplats för husvagnar och husbilar i Högsjö
Sammanträdestider 2019
Delårsrapport, januari till augusti – Vingåkers Kommun
Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda
Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Redovisning av motioner som inte besvarats
Överenskommelse kring samverkan i Viadidaktnämnden
Reglemente för Viadidaktnämnden
Extra sammanträde för Kommunfullmäktige den 18 december 2018
Delgivningar
Begäran om entlediganden
Fyllnadsval

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på www.vingaker.se, samt på
kommunkontoret under kontorstid.

Viking Jonsson
Ålderspresident

Joacim Bock
Kommunsekreterare

Vingaker.se

Allmänhetens frågestund
Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina
frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till
Kommunledningsförvaltningen, 643 80 Vingåker senast 2018-10-25. För att få svar på dina
frågor förväntas du närvara vid sammanträdet.

Förestående tillkännagivande är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla
2018-10-19.

Joacim Bock
Kommunsekreterare

vingaker.se
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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 29 oktober 2018, Kl. 14.30

Plats:

Stora salen, Åbrogården i Vingåker

Observera att detta endast är kallelsen till Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 14.30. Ni har tidigare fått en kallelse till utbildningen
som genomförs under förmiddagen med start kl. 08.00.

Föredragningslista
Öppnande av mandatperiodens första Kommunfullmäktigesammanträde
Närvaro
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Ärenden
1. Länsstyrelsens protokoll från sammanräkningen av valet till
Kommunfullmäktige
2. Val av uppdragstid för Kommunfullmäktiges presidium
3. Val av ordförande i Kommunfullmäktige 2018-10-29 – 2022-10-14
4. Val av förste vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-29 – 2022-10-14
5. Val av andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-29 – 2022-10-14
6. Val av antal ledamöter i valberedningen för mandatperioden 2018-10-29 –
2022-10-14
7. Val av valberedning för mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
8. Frågor från allmänheten
9. Frågor från fullmäktigeledamöter
10. Inkomna medborgarförslag
11. Svar på medborgarförslag – Ställplats för husvagnar och husbilar i Högsjö
12. Sammanträdestider 2019
13. Delårsrapport, januari-augusti – Vingåkers Kommun
14. Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda
15. Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
16. Redovisning av motioner som inte besvarats
17. Överenskommelse kring samverkan i Viadidaktnämnden
18. Reglemente för Viadidaktnämnden
19. Extra sammanträde för Kommunfullmäktige den 18 december 2018.
Inkomna ärenden och delgivningar
20. Delgivningar
21. Begäran om entlediganden
Valärenden
22. Fyllnadsval

Föredragande

Ekonomichef
Personalchef

Vingaker.se
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Välkommen!

Viking Jonsson
Ålderspresident

Joacim Bock
Kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

118 (x)

Kf §

Öppnande av mandatperiodens första
kommunfullmäktigesammanträde
Enligt beslutad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun framgår
det att tills dess att presidieval förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit
ledamot i fullmäktige under längst tid. Denne person kallas ålderspresident.
Det är ålderspresidenten som kallat till det första sammanträdet för det nyvalda
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

119 (x)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

120 (x)

Kf §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X och X till justerare, tillika rösträknare. Justeringen
sker X den X kl. X på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

121 (x)

Kf §

KS 2018/447

Länsstyrelsens protokoll från sammanräkningen av valet
till Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av protokollet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande framgår av Länsstyrelsens i Södermanlands läns protokoll för
sammanräkning och mandatfördelning gällande valet till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun för perioden 2018-10-15 - 2022-10-14. Antalet mandat i
kommunfullmäktige uppgår till 31 stycken och mandatfördelningen är följande:
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristendemokraterna
Vingåkerspartiet - VTL
Miljöpartiet de gröna

11 mandat
6 mandat
6 mandat
3 mandat
2 mandat
1 mandat
1 mandat
1 mandat

Beslutsunderlag
Protokoll från Länsstyrelsens i Södermanlands län, 2018-09-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

PROTOKOLL
2018-09-14 — 09-21
Dnr: 201-6283-2018

Slutlig rösträkning och mandatfördelning
Val till kommunfullmäktige 2018-09-09
Kommun: VINGÅKER
Plats: Residenset, Stora torget
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.
Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.
   • Bilaga 1  Röster och mandat för partierna
   • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare
De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:
   • Bilaga 3  Förteckning över antalet röster per parti och lista
   • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
   • Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Beräkningsresultaten är följande:
• Bilaga 6 Fördelning av mandat
• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Rebecka Kleréus
Justerat: Erika Wikström-Liss
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Valmyndigheten 619 utg 1

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Röster och mandat för partierna
I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen.
VINGÅKER, Hela kommunen: 31 mandat
Parti

Röster
antal

Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Vingåkerspartiet - VTL
Övriga anmälda partier

1 056
490
97
281
2 145
333
161
1 141
12
244
4

Summa giltiga röster

5 964

Valmyndigheten 619 utg 1

Ogiltiga röster
(varav inte anmälda partier
(varav blanka

93
4
86

%

17,71
8,22
1,63
4,71
35,97
5,58
2,70
19,13
0,20
4,09
0,07

Personröster
antal
%
384
135
21
67
609
100
37
364
0
69
0

36,36
27,55
21,65
23,84
28,39
30,03
22,98
31,90
0,00
28,28
0,00

1 786

29,95

1,54
0,07)
1,42)

Summa avgivna röster

6 057

Röstberättigade

7 027 Valdeltagande 86,20 %

Mandat
6
3
1
11
2
1
6
1

1/2

Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Valda ledamöter och ersättare
Ledamöter
Moderaterna
Charlotte Prennfors
Fredrik Andersson
Tommy Björkdal
Iréne Sandqvist
Anna Lejon
Roger Larsson
Centerpartiet
Ing-Mari Frössevi
Robert Davidsson
Lars-Ove Winberg
Kristdemokraterna
Lennart Andersson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Anneli Bengtsson
Robert Skoglund
Anna Åteg
Jörgen Larsson
Helena Edrenius
Viking Jonsson
Monica Granström
Håkan Persson
Caroline Helmersson Olsson
Glenn Christensen
Caisa Sävheden Larsson
Vänsterpartiet
Tiina Rokka
Kameran Elgailani

Valmyndigheten 619 utg 1

Miljöpartiet de gröna
Linus Larsson

Sverigedemokraterna
Ulrika Grave
Lars-Göran Karlsson
Mats Karlsson
Lollo Karlsson
Jan Karlsson
Lilija Eriksson

Ersättare

1 Björn Andersson
2 Christer Nodemar
3 Marika Björkdal

1 Anna Lindner
2 Pia Windahl

1 Marie-Louise Pedersen
2 Generose Nzojibwami

1
2
3
4
5
6

Mensud Vrana
Therese Palm
Olle Olsson
Kristina Jonsson
Abdelaziz Jaali
Erika Rask

1 Mahmoud Nabil Alkhatib
2 Märta Bolzek

1 Håkan Östlund
2 Christina H Hallin

1 Roger Eriksson
2 Tony Lind
3 Hans Wallentin

2/2

Vingåkerspartiet - VTL
Martin Larsson

1 Hans Averheim
2 Agneta Skarp

1/1

Bilaga 3

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.
Parti

Listnummer

Röster
per lista

Moderaterna

1 056
0001-14720
0001-90000

811
245

0004-13845
0004-90000

399
91

0003-12311
0003-90000

65
32

0068-13576
0068-90000

231
50

0002-13375
0002-90000

1 666
479

0005-11924
0005-90000

229
104

0055-13683
0055-90000

107
54

0110-12901
0110-90000

857
284

0532-90000

12

0301-14019
0301-17072
0301-90000

175
1
68

Centerpartiet

490

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

97

Kristdemokraterna

281

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

2 145

Vänsterpartiet

333

Miljöpartiet de gröna

161

Sverigedemokraterna

1 141

Feministiskt initiativ

12

Vingåkerspartiet - VTL

Valmyndigheten 619 utg 1

Övriga anmälda partier
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav inte anmälda partier
(varav blanka
Summa avgivna röster

Summa

244

4
5 964
93
4)
86)
6 057

1/3

Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.
Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte
samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-14720

Antal personröster

1. Charlotte Prennfors
2. Fredrik Andersson
3. Tommy Björkdal
4. Iréne Sandqvist
5. Anna Lejon
6. Roger Larsson
7. Björn Andersson
8. Christer Nodemar
9. Marika Björkdal
10. Timo Granetin
11. Håkan Arvidsson
12. Tommy Persson
13. Susanna Ahnstrand
14. *
15. Anders Ljungström
16. Lotta Egeland
17. Carl-Adam Samuelsson
18. Britten Winström Nodemar
19. Agne Andersson
20. Petra Andersson
21. Jim Lindström

121
67
8
9
9
37
20
2
13
6
1
3
4
10
2
24

Summa:

48
384

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Valmyndigheten 619 utg 1

Listnummer: 0004-13845

Antal personröster

1. Ing-Mari Frössevi
2. Robert Davidsson
3. Lars-Ove Winberg
4. Anna Lindner
5. Pia Windahl
6. Tonny Adrelius
7. Jan Öhman
8. Bertil Kristoffersson
9. Arne Persson
10. Elisabeth Gillerstrand
11. Monica Andersson
12. Nils Vikman
13. Gunnar Österberg

51
30
11
17
4
5
4
4

Summa:

4
1
4
135

2/3

Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0068-13576

Antal personröster

1. Lennart Andersson
2. Marie-Louise Pedersen
3. Generose Nzojibwami
4. Enrique Diaz
5. Gerd Johansson
6. Bo Sävhammar
7. Esther Diaz
8. Johan Pedersen
9. Cathrine Filén

31
12
4
10
1
7
1

Summa:

1
67

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-13375

Antal personröster

1. Anneli Bengtsson
2. Robert Skoglund
3. Anna Åteg
4. Jörgen Larsson
5. Helena Edrenius
6. Viking Jonsson
7. Monica Granström
8. Håkan Persson
9. Caroline Helmersson Olsson
10. Glenn Christensen
11. Caisa Sävheden Larsson
12. Mensud Vrana
13. Therese Palm
14. Olle Olsson
15. Kristina Jonsson
16. Abdelaziz Jaali
17. Erika Rask
18. Leif Skeppstedt
19. Kaisa Komulainen-Nilsson
20. Jonathan Andersson
21. Inger Lindfors
22. Pierre Andersson
23. Mathilda Skoogh
24. Tomas Ring
25. Marion Stål Lindén
26. Sven-Arne Pettersson
27. Marie-Louise Thyberg
28. Kjell Lind
29. Bodil Soldotter
30. Patrik Edrenius
31. Maria Olsson Ferm
32. Stefan Granetin Westin
33. Ola Lindgren
34. Gärd Gustavsson
35. Lars Olof Nilsson

111
105
26
45
50
4
18
10
38
13
51
25
7
5
15
10
9
3
10
2
9
21
3
2

7
4
2
2
2
Summa:

609

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-11924
1. Tiina Rokka
2. Kameran Elgailani

Antal personröster
29
14

3/3

3. Mahmoud Nabil Alkhatib
4. Märta Bolzek
5. Sameh Kanan
6. Inga Bengtsson
7. Britt-Marie Johansson
8. Bengt Tholin
9. Yvonne Olsson
10. Leif Svensson
11. Zeinab Morad
12. Siri Olsson
13. Hans-Göran Olsson
14. Marianne Isaksson

19
18
5
1
2
1
1
4
4

Summa:

1
1
100

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-13683

Antal personröster

1. Linus Larsson
2. Håkan Östlund
3. Christina H Hallin
4. Kjell Rosén
5. Lola Östlund
6. Jörgen Andersson
Summa:

19
8
5
2
1
2
37

Sverigedemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0110-12901

Antal personröster

1. Lars-Göran Karlsson
2. Mats Karlsson
3. Lollo Karlsson
4. Jan Karlsson
5. Ulrika Grave
6. Lilija Eriksson
7. Roger Eriksson
8. Tony Lind
9. Hans Wallentin
10. Per-Erik Eriksson
Summa:

98
41
29
15
99
19
25
16
4
18
364

Vingåkerspartiet - VTL
Listnummer: 0301-14019

Antal personröster

1. Martin Larsson
2. Hans Averheim
3. Agneta Skarp
4. Fredrik Appelgren
5. Linnea Skarp
6. Anders Lundström
7. *
8. Håkan Dahlström
9. Pernilla Andersson
10. Ingegerd Rask
11. Per-Erik Lif
Summa:
Listnummer: 0301-17072

22
7
8
6
4
5
7
5
1
2
1
68

Antal personröster

1. Martin Larsson
Summa:

1
1

1/1

Bilaga 5

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit,
inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt
röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

Moderaterna
Charlotte Prennfors
Fredrik Andersson
Centerpartiet
Ing-Mari Frössevi
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Anneli Bengtsson

Valmyndigheten 619 utg 1

Sverigedemokraterna
Ulrika Grave
Lars-Göran Karlsson

Personröster
antal

% av partiets
röster i valkretsen

121
67

11,46
6,34

51

10,41

111

5,17

99
98

8,68
8,59

1/1

Bilaga 6

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Fördelning av mandat
Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har
beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.
Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan
partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.
Mandatnummer

Valmyndigheten 619 utg 1

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
28
29
30
31

Parti
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vingåkerspartiet - VTL
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna

Delningstal Jämförelsetal
1,2
1,2
1,2
3
5
1,2
3
3
7
1,2
9
1,2
5
5
1,2
11
13
3
7
7
15
1,2
9
17
9
19
3
11
21
5
11

1 787,50
950,83
880,00
715,00
429,00
408,33
380,33
352,00
306,42
277,50
238,33
234,16
228,20
211,20
203,33
195,00
165,00
163,33
163,00
150,85
143,00
134,16
126,77
126,17
117,33
112,89
111,00
103,72
102,14
98,00
96,00
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Bilaga 7

Val till kommunfullmäktige i VINGÅKER 2018-09-09

Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand
jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal
var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen *
anger den kandidat som har vunnit lottningen.
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Charlotte Prennfors
2 Fredrik Andersson
3 Tommy Björkdal
4 Iréne Sandqvist
5 Anna Lejon
6 Roger Larsson
Centerpartiet
1 Ing-Mari Frössevi
2 Robert Davidsson
3 Lars-Ove Winberg

121
67

11,46
6,34
811,00
405,50
270,33
202,75

51

10,41
399,00
199,50

Kristdemokraterna
1 Lennart Andersson

Valmyndigheten 619 utg 1

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Anneli Bengtsson
2 Robert Skoglund
3 Anna Åteg
4 Jörgen Larsson
5 Helena Edrenius
6 Viking Jonsson
7 Monica Granström
8 Håkan Persson
9 Caroline Helmersson Olsson
10 Glenn Christensen
11 Caisa Sävheden Larsson

Jämförelsetal

231,00

111

5,17
1 666,00
833,00
555,33
416,50
333,20
277,66
238,00
208,25
185,11
166,60

Vänsterpartiet
1 Tiina Rokka
2 Kameran Elgailani

229,00
114,50

Miljöpartiet de gröna
1 Linus Larsson

107,00

2/2

Sverigedemokraterna
1 Ulrika Grave
2 Lars-Göran Karlsson
3 Mats Karlsson
4 Lollo Karlsson
5 Jan Karlsson
6 Lilija Eriksson
Vingåkerspartiet - VTL
1 Martin Larsson

99
98

8,68
8,59
857,00
428,50
285,66
214,25

176,00

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

122 (x)

KS 2018/497

Val av uppdragstid för Kommunfullmäktiges presidium
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer presidiets uppdragstid till 2018-10-29 – 2022-1014
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska längden på presidiets uppdragstid
bestämmas i samband med valen till presidiet.
Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

123 (x)

KS 2018/497

Val av ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X till ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap 11 § ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en
ordförande samt, en eller flera vice ordföranden. Fullmäktige bestämmer tiden för
uppdragen.
Enligt gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun
framgår följande:
”De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads
utgång.
Beslutet skickas till
Vald ordförande
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

124 (x)

KS 2018/497

Val av förste vice ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X till förste vice ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap 11 § ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en
ordförande samt, en eller flera vice ordföranden. Fullmäktige bestämmer tiden för
uppdragen.
Enligt gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun
framgår följande:
”De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads
utgång.
Beslutet skickas till
Vald förste vice ordförande
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

125 (x)

KS 2018/497

Val av andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X till andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap 11 § ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en
ordförande samt, en eller flera vice ordföranden. Fullmäktige bestämmer tiden för
uppdragen.
Enligt gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun
framgår följande:
”De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads
utgång.
Beslutet skickas till
Vald andre vice ordförande
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

126 (x)

KS 2018/498

Val av antal ledamöter i Valberedningen för
mandatperioden 2018-10-29 – 2022-10-14
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Valberedningen ska bestå av en ledamot och en
ersättare från samtliga av de representerade partierna i Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver vid det konstituerande sammanträdet välja antalet
ledamöter och ersättare till valberedning.
Beslutet skickas till
Berörda
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

127 (x)

Kf §

KS 2018/498

Val av ledamöter i Valberedningen för mandatperioden
2018-10-29 – 2022-10-14
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till valberedningen:
Ledamöter
X

Ersättare
X

2. Till ordförande i valberedningen väljs X
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver vid det konstituerande sammanträdet välja en
valberedning. Valberedningen leds av en ordförande.
Beslutet skickas till
Berörda
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

128 (x)

KS 2016/263

Svar på medborgarförslag – Ställplats för husvagnar och
husbilar i Högsjö
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta hänsyn till
medborgarförslaget i kommande arbete med den lokala utvecklingsplanen för
Högsjö. Med det anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Två medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta en ställplats i
Högsjö vid badplatsen vid Grävsjön. Förslagsställarna föreslår 10 ställplatser med
eluttag. Marken ägs av Högsjö Service AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-06-27
Medborgarförslag, 2016-07-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-06-27
Handläggare

Regina Westas Stedt

regina.westas-stedt@vingaker.se
Diarienummer

KS 2016/263

Medborgarförslag om ställplats i Högsjö
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta hänsyn till
medborgarförslaget i kommande arbete med den lokala utvecklingsplanen för
Högsjö. Med det anses medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Två medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta en ställplats i
Högsjö vid badplatsen vid Grävsjön. Förslagsställarna föreslår 10 ställplatser med
eluttag. Marken ägs av Högsjö Service AB.
Förvaltningens ståndpunkt
Husbilsturismen växer snabbt i Europa och Sverige. Nyregistreringen av husbilar ökar
kraftigt och i dag finns cirka 1,5 miljoner husbilar registrerade i Europa. Med cirka 60
000 registrerade husbilar ligger Sverige på tredje plats i husbilstäthet efter Finland och
Tyskland. Husbilsturismen har en stor potential inte minst inom besöksnäringen. För
en mindre tätort som Högsjö kan dessa värdefulla besök bidra till en fortsatt levande
landsbygd. Genom att anordna ställplatser med bra service kan man styra
husbilsturisterna till platser där vi vill ha dem och hålla dem borta från mindre
lämpliga platser, ur miljöhänsyn är detta mycket betydelsefullt. Vingåkers kommun
bör beakta dessa frågor i det kommande översiktplanearbetet.
En arbetsgrupp är bildad av boende i Högsjö som arbetar med att ta fram en
Leaderansökan för att anordna ställplatser vid badplatsen i Högsjö. Den föreslagna
ställplatsen ligger inte på kommunal mark och kommunen kan inte anlägga en
ställplats på annans mark, men bistår gärna arbetsgruppen i ansökningsprocessen med
frågor som rör kommunens ansvarsområden.
Processen att anordna ställplatser i Högsjö bör även tas upp i Högsjös lokala
utvecklingsplan.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiva till att stötta arbetsgruppen i deras
process att anordna en ställplats i Högsjö.
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Bilagor
Medborgarförslag, 2016-07-13

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsenheten

Ralf Hedin
Kommunchef

Dm

loll' PI

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Vingåkers kommun.

Ställplats i Högsjö.
Bakgrund
Turismen är den näringsgren som växer snabbast i Sverige. Under 201 5 ökade turismens totala
omsättning med 18.5 miljarder kronor eller med 7.0%. Utländska besökares konsumtion i Sverige
ökade med 17. 1 miljarder eller 17.9% under 2015. Antal nyregistrerade husbilar i Sverige ökade
med 13% under 2015. Allt fler väljer husbil framför husvagn.
Många besökare kommer också till Högsjö, företrädesvis sommartid. Tyvärr har samhället mycket
få möjligheter till övernattningar för besökande, varför de ofta bara stannar över dagen. r dagsläget
finns endast några gästbäddar vid Högsjö Gård.
Högsjö är ett omvittnat vackert samhälle med nära tillgång till natur och rekreationsmöjJigheter.
Exempelvis elljusspår, tennisbanor ,möjlighet till fiske, vandringsled runt Grävsjön med grillplatser.
Utöver detta ett antal konstnärer, ett intressant industrimuseum och en unik tillverkning av ektunnor.
Två matställen,catering samt en välsorterad butik. På utomhusscenen i Kvarnängsparken anordnas
bl.a Högsjörocken och allsångskvällar, I Högsjö Gårds gamla kapell anordnas "musik i
sommarkväll". Allt detta inom gångavstånd.
I närområdet finns även Brevens väl bevarade bruksrniljö med museum, konst, musik och hantverk.
I Berga finns ett kulturkapell med cafe. I Regna finns bl.a .en fin hembygdsgård samt försäljning av
konst och hantverk. r Vingåker b1.a. Factory outlet och Sävstaholms slott.

Förslag och motiv
En åtgärd som skulle gynna inflödet av turister tiH Högsjö och därmed samhällets och kommunens
näringsidkare, är att etablera en ställplats för husbilar i Högsjö. Därmed ges turister möjlighet att
stanna längre. De får då mer tid att handla, besöka matställen och turistmål i området samt i övrigt
bekanta sig med bygden. Inte minst vid midsommarfirandet och Hög~jödagen skulle en sttUlplats
vara välkommen av gästerna. Ställplatsen i sig skulle medföra en total ökning av sommarturismen i
kommunen.
Vid Högsjös badplats finns lämplig mark väster om nuvarande badplatsparkering som kan beredas
som ställplats med elstolpar för husbilar. (se karta Bilaga 1.) Platsen ligger väldigt naturskönt med
vacker sjöutsikt över Grävsjön.(Foto. Bilaga 2) Placeringen skulle varken "störaHbadgäster eller
fastboende runtomkring.
Vi föreslår att 10 st ställplatser med eluttag anordnas. Förbereds för en eventuell utbyggnad.
Marken ägs av HSAB
Servicen skulle lämpligen utgöras aven wclduschtuodul som ställs fardig på plats Till vatten/avlopp
är det ca 100 m En sådan modul skulle även kunna serva badgästerna, som i nuläget endast har
tillgång till torrdass utan tvättmöjligheter.
Administration och skötsel av anläggningen kan handhas av ex någon förening eller som
komplement för ett företag.
Det går även att koppla annan kringservice till ställplatsen, ex. uthyrning av båtar, kanoter,
flytvästar och fiske redskap. Eller varför inte en spännande hjortsafari. Det går säkert att hitta fler
arbetstiIIfållen att knyta till ställplatsen.

Vi är övertygade om att en sådan satsning från kommunens sida skulle gagna inte bara HDgSjD, utan
hela kommunen, och hoppas därför på en positiv behandling av ärendet
Bilagor: 1 Karta med tänkt ställ plats markerad. 2 Foto över tänkt pIa ring av ställplats.

Haddelund2
640 10 Högsjö.
Tel: 0151-80066
E-post: yngve4705@gmail.com

GRÄ\lSjÖN

o
HÖGSJÖGARD
7:1

/

Parkering vid Högsjö badplats.
Föreslagen placering av ställplats: Väster om parkeringen (dvs framför bilarna)

...
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

129 (x)

Kf §

KS 2018/453

Sammanträdestider 2019
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens förslag till sammanträdestider för
2019 för Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2019
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning till
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
12

21

8

KS: arbetsutskott
Torsdagar kl. 10.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

31
14, 28
14, 28
11
2, 9, 28

14
11
11
8
13
10

25
25
23 (tisdag)
27
19 (onsdag, kl. 9.00)

29
12
3, 17, 31
14, 28

9
14
11
9

Övriga möten
Dialog 1 (heldag för Kommunstyrelsen, presidier,
chefer och bolag)
Dialog 2 (heldag för, Kommunstyrelsen presidier,
chefer och bolag)
Dialog 3 (heldag för, Kommunstyrelsen presidier,
chefer och bolag)

23
28
25

27 februari
22 maj
15 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-09-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-10-15
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/453

Sammanträdestider 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2019 för
Kommunstyrelsen, arbetsutskottet och folkhälsoberedningen.
Förslag till Kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2019
för Kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2019
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning till
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
12

21

8

KS: arbetsutskott
Torsdagar kl. 10.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

31
14, 28
14, 28
11
2, 9, 28

14
11
11
8
13
10

25
25
23 (tisdag)
27
19 (onsdag, kl. 9.00)

29
12
3, 17, 31
14, 28

9
14
11
9

23
28
25

vingaker.se

2 (2)

Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, Kommunstyrelsen, presidier,
chefer och bolag)
Dialog 2 (heldag för, Kommunstyrelsen, presidier,
chefer och bolag)
Dialog 3 (heldag för, Kommunstyrelsen, presidier,
chefer och bolag)

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
Kommunchefen

Ralf Hedin
Kommunchef

27 februari
22 maj
15 oktober

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

130 (x)

Kf §

KS 2018/427

Delårsrapport januari-augusti 2018, Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för perioden januari-augusti 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har i nuläget en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till
och med augusti 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ
budgetavvikelse på 10.310 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
5.310 tkr vilket medför att kommunens resultat per 31 augusti uppgår till -5.000 tkr. I
resultatet finns kostnader på 2.424 tkr som avser tidigare öronmärkta medel samt
reavinster på 255 tkr från fastighetsförsäljningar. Det justerade resultatet enligt
balanskravsreglerna uppgår till -2.831 tkr.
2018-08-31, tkr
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, total
Periodens/Årets resultat, tkr
Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Avgår reavinster
Justerat resultat, tkr

Justerandes sign

Prognos
2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr
(enl Tertial 1)

5 310

7 965

7 965

-10 310

-21 175

-14 383

-5 000

-13 210

-6 418

2 424

3 636

3 436

-255

-255

0

-2 831

-9 829

-2 982

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

131 (x)

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på 21.175 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 7.965 tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -13.210 tkr.
Detta motsvarar -2,33 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man
räknar bort de kostnader på 3.636 som i samband med fastställande av kommunens
årsredovisning för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital)
samt reavinster på 255 tkr uppgår prognosen för det justerade resultatet enligt
balanskravet till -9.829 tkr.

Verksamhet

Nettoavvikelse
2018-08-31, tkr

Prognos
2018-12-31, tkr (enl
Tertial 1)

Prognos
2018-08-31, tkr

3 200

1 330

112

Kultur- och fritidsnämnden

348

0

270

Samhällsbyggnadsnämnden

1 766

2 000

0

-804

-2 800

-5 525

Socialnämnden

-5 780

-13 219

-9 572

Totalt nämnderna

-1 270

-12 689

-14 715

Finansen

-9 040

-8 486

332

-10 310

-21 175

-14 383

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Totalt kommunen

För perioden januari-augusti redovisar nämnderna totalt en negativ budgetavvikelse
på 1.270 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ avvikelse på
12.689 tkr jämfört med budget. Finansens budgetavvikelse per sista augusti uppgår till
-9.040 tkr och årsprognosen innebär en negativ avvikelse på 8.486 tkr jämfört med
budget.
Nämnderna har sammanlagt investerat för 2.608 tkr och har enligt budget kvar
7.652 tkr av den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar under
kommunstyrelsen som verkställts. Däribland IT-investeringar, investeringar inom
kostverksamheten och renovering av före detta taxihuset, flytt av verksamhet inom
samhällsbyggnadsnämnden till nya lokaler samt dagvattendikning. Inom
socialnämnden har investeringar skett i möbler och fönsterskydd.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat
om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande
av nya lån under perioden 2016-2020. Hittills har investeringar för knappt 24 mkr av
dessa genomförts från och med 2016 till och med sista augusti 2018. Att notera är att
projektet Tennisparken haft en investeringsbudget från fullmäktige på 8 mkr, men
redovisar nu efter att parken är invigd en total kostnad på 15,7 mnkr. Ärendet kommer
att lämnas till en extern fristående granskning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-09-20
Delårsrapport, januari-augusti 2018 – Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-09-20
Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/427

Delårsrapport januari-augusti 2018, Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1.

en generell restriktivitet med ekonomin ska gälla samtliga verksamheter med
målsättningen att hålla nere det befarade underskottet.

2.

Föreslå kommunfullmäktige att delårsrapporten för perioden januari-augusti
2018 fastställs och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i nuläget en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till
och med augusti 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ
budgetavvikelse på 10.310 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
5.310 tkr vilket medför att kommunens resultat per 31 augusti uppgår till -5.000 tkr. I
resultatet finns kostnader på 2.424 tkr som avser tidigare öronmärkta medel samt
reavinster på 255 tkr från fastighetsförsäljningar. Det justerade resultatet enligt
balanskravsreglerna uppgår till -2.831 tkr.

2018-08-31, tkr
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse, total
Periodens/Årets resultat, tkr
Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Avgår reavinster
Justerat resultat, tkr

Prognos
2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr
(enl Tertial 1)

5 310

7 965

7 965

-10 310

-21 175

-14 383

-5 000

-13 210

-6 418

2 424

3 636

3 436

-255

-255

0

-2 831

-9 829

-2 982
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Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på 21.175 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 7.965 tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -13.210 tkr.
Detta motsvarar -2,33 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man
räknar bort de kostnader på 3.636 som i samband med fastställande av kommunens
årsredovisning för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital)
samt reavinster på 255 tkr uppgår prognosen för det justerade resultatet enligt
balanskravet till -9.829 tkr.

Verksamhet

Nettoavvikelse
2018-08-31, tkr

Prognos
2018-12-31, tkr (enl
Tertial 1)

Prognos
2018-08-31, tkr

3 200

1 330

112

Kultur- och fritidsnämnden

348

0

270

Samhällsbyggnadsnämnden

1 766

2 000

0

-804

-2 800

-5 525

Socialnämnden

-5 780

-13 219

-9 572

Totalt nämnderna

-1 270

-12 689

-14 715

Finansen

-9 040

-8 486

332

-10 310

-21 175

-14 383

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Totalt kommunen

För perioden januari-augusti redovisar nämnderna totalt en negativ budgetavvikelse
på 1.270 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ avvikelse på
12.689 tkr jämfört med budget. Finansens budgetavvikelse per sista augusti uppgår till
-9.040 tkr och årsprognosen innebär en negativ avvikelse på 8.486 tkr jämfört med
budget.
Nämnderna har sammanlagt investerat för 2.608 tkr och har enligt budget kvar
7.652 tkr av den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar under
kommunstyrelsen som verkställts. Däribland IT-investeringar, investeringar inom
kostverksamheten och renovering av före detta taxihuset, flytt av verksamhet inom
samhällsbyggnadsnämnden till nya lokaler samt dagvattendikning. Inom
socialnämnden har investeringar skett i möbler och fönsterskydd.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat
om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande
av nya lån under perioden 2016-2020. Hittills har investeringar för knappt 24 mkr av
dessa genomförts från och med 2016 till och med sista augusti 2018. Att notera är att
projektet Tennisparken haft en investeringsbudget från fullmäktige på 8 mkr, men
redovisar nu efter att parken är invigd en total kostnad på 15,7 mnkr. Ärendet kommer
att lämnas till en extern fristående granskning.
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Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för perioden januari-augusti
2018. Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall som
fastställts. Delårsrapporten har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i
huvudsak av ekonomer och ekonomichef, se bilaga med ansvarsfördelning för
delårsrapportens olika rubriker. Information till de fackliga organisationerna sker den
11 oktober. Revision är planerad den 4 oktober. Delårsrapporten fastställs av
kommunfullmäktige den 29 oktober.

Bakgrund
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning
för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januariaugusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3).
Kommunen har sedan 1 januari 2018 en ny kodplan för redovisningen och har också
ett nytt ekonomisystem. Bytet av ekonomisystem har inte varit problemfritt. Under
vintern och våren förekom en del inkörningsproblem, vilket inledningsvis medfört
svårigheter för kommunens chefer att följa upp, analysera och prognostisera sin
ekonomi. Främst är detta kopplat till bytet av kodplan. Sedan försommaren fungerar
de moment i ekonomisystemet som chefer behöver kunna hantera för att ha koll på sin
ekonomi. Utmaningen för kommunens chefer ligger i att frigöra sig tiden till att sätta
sig in i kodplanen och det nya systemet. Ekonomerna är behjälpliga i detta arbete.
Arbete pågår inom förvaltningen för att säkerställa att kommunens chefer känner sig
trygga i sitt budget- och bokslutsarbete.

Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala avvikelse mot
budget vid årets slut uppgår vid delårsrapporteringen till -21.175 tkr, vilket ger en
prognos för årets resultat på -13.210 tkr. Efter justering av öronmärkta medel på 3.636
tkr och reavinster på 255 tkr landar det justerade resultatet enligt prognosen på -9.829
tkr. Reglerna i kommunallagens 11 kapitel gör gällande att ett negativt resultat som
uppkommer ett enskilt år ska återhämtas och återställas inom tre år och behöver tas
höjd för i kommande budgetar. Fullmäktige ska även anta en åtgärdsplan för hur
regleringen ska ske. Kommunfullmäktige fastställde i juni de ekonomiska
budgetramarna för perioden 2019-2021 och det budgeterade resultatet för 2019 uppgår
till 5.747 tkr, vilket gör att en större del av det underskott som beräknas uppstå 2018
således kan hämtas tillbaka. Det som återstår att återhämta utifrån prognosen för årets
resultat är 4.082 tkr.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att samtliga nämnder gör vad som
krävs för att minimera de befarade underskotten och de nämnder som redan har
beslutat om åtgärdspaket behöver säkerställa att de håller i det arbetet. Förvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt beslutar att en generell
uppmaning om restriktivitet med ekonomin, exempelvis vid inköp och
vikarietillsättning, ska gälla samtliga verksamheter. Målsättningen är att hålla nere det
befarade underskottet så att det maximalt uppgår till 5.747 tkr som är det budgeterade
resultatet för 2019.
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Uppföljningen av fullmäktiges mål lämnar en del att önska. Målen har funnits med
under hela mandatperioden. Det har dessvärre visat sig allt eftersom uppföljningarna
har gjorts, att mål och indikatorer i flera fall är så ut formade att de är svåra att följa
upp på ett meningsfullt sätt. Skälen varierar: Relevant statistik publiceras för sent. Den
använda indikatorn är förändrad och ger missvisande resultat. Överenskommelsen
med Viadidakt var otydlig och så vidare. Så här nära slutet på mandatperioden är det
knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och indikatorer. Däremot ska självklart de
olika verksamheternas utveckling granskas och bedömas. Det görs i respektive nämnd,
beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika målen. Därutöver gav uppföljningen
av målen viktiga underlag inför kommande mandatperiods mål och indikatorer och
därmed för den fortsatta utvecklingen av Vingåker.
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med tertial 1 i uppdrag att se över
möjligheten att lösa in en del av pensionsskulden för att eventuellt sänka de framtida
pensionskostnaderna. Kontakt har tagits med Skandia som är kommunens
pensionsförmedlare. Återkoppling till förvaltningen kommer att ske under vecka 39.
Därefter kan ett eventuellt förslag redovisas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att delårsrapporten för perioden
januari-augusti fastställs och läggs till handlingarna.
Konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett negativt resultat beräknas uppstå.
Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag kommer inte att uppnås. Det negativa resultatet medför att det egna
kapitalet i balansräkningen försämras med motsvarande belopp.
Enligt kommunallagens regler om balanskravet (11 kapitlet) ska ett negativt resultat
återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunfullmäktige ska
anta en åtgärdsplan. Kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) som kan
nyttjas om två kriterier är uppfyllda; dels att kommunen redovisar ett negativt resultat
och dels att det underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren understiger genomsnittet. Som
underlag för beräkningar av skatteunderlaget ska uppgifter/underlag från Sveriges
Kommuner och Landsting användas. Vid fastställandet av kommunens årsredovisning
för 2018 kan det bli aktuellt att ta RUR i anspråk. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om det och då måste kriterierna i kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (kf §118/2013) vara uppfyllda.
De negativa prognoser som lämnas från några av nämnderna får konsekvenser även
för budget 2019 och framåt och behöver således hanteras i närtid.
Kommunfullmäktige har i juni 2018 beslutat om de ekonomiska ramarna för 20192021. För åren 2020-2021 budgeteras i nuläget med negativa resultat. Slutligt beslut
om kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 fattas av det nya
kommunfullmäktige i november.
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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Så var det då dags att titta i den berömda backspegeln. Vad har hänt? Gör vi det vi ska? Hur
mår våra nämnder och får vi ett bra utfall för våra skattekronor? För att kunna planera inför
framtiden behöver vi veta vad vi bär med oss i ryggsäcken.
De senaste årens positiva utveckling av ekonomin är bruten och jag ser framåt utifrån utfall
och prognoser att Vingåkersbygden har stora utmaningar framöver vad gäller ekonomin.
Då gäller det att som politiker vara modig och stark, att hålla i och hålla ihop. Inte sluta gasa,
men samtidigt bromsa för att få det smartaste och bästa utfallet på våra medborgares
skattekrona.
Vi har påbörjat en resa och i den finns både en framsida och en baksida av myntet. Baksidan
just nu är osäkerheten i ekonomin, dels vilken budget som blir på riks och dels de stora
nämndernas utmaningar runt den demografi vi har. Vad kommer vi som kommun att behöva
förhålla oss till? Vi har även gemensamt med resten av Sveriges kommuner stora utmaningar
med kompetensförsörjningen. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka rätt
personal och ha en arbetsmiljö som gör att våra medarbetare trivs. Framsidan är den
utveckling av kommunen som påbörjats, som i mina ögon är bra mycket större än baksidan, vi
är bra på det vi gör, men vi vill bli bättre, smartare och mer innovativa. Det måste vi för att
kunna möta upp de utmaningar vi har.
Här kan vi i detta delårsbokslut läsa om en del av vad våra verksamheter levererat. I punkt
efter punkt ser vi vad vår skattekrona genererat och jag är så stolt över det goda arbete våra
medarbetare gör för våra invånare, för gammal som ung, för förening- och näringsliv, för alla
som bor och verkar i vår bygd. Vi är en kommun med tillväxt och då blir det växtvärk. Det
syns inte bara i plånboken utan också i leveransen. Den nya skolan växer fram, byggnationen
en ny förskola är på gång, vi klättrar i Svenskt näringslivs ranking och vi är Sveriges bästa
matglädjeskola och mycket mer. Vi är en kommun som levererar och det arbetet ska vi vara
stolta över och fortsätta med.
Så med önskan om att delårsbokslutet 2018 inte bara blir en intressant läsning om våra
framsidor och baksidor, utan även blir ett underlag inför våra framtida utmaningar.
Delårsbokslutet är ett kvitto på att vill man så kan man - om man är modig.
Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordf
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2 Omvärldsanalys
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
(MakroNytt nr 2/2018). Men konjunkturen kulminerar och mattas av under 2019, bland annat
på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till
att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de kommande åren. Arbetsförmedlingens
återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism. Arbetsgivarna
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad
arbetskraft gör det svårt. SKL anser att högkonjunkturen nu går in i en fas med lägre
tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. Trots ett allt mer ansträngt
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen blir fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för
de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av
2019.
Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgång som beräknas avta under
2019 vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Enligt SKL förväntas skatteunderlaget
ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av start sysselsättningstillväxt i
kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner. Åren 2019
och 2020 förutser SKL en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget, vilket främst beror på
att antalet arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt.
Valresultatet den 9 september är klart och det återstår att se vilka partier som kommer att
bilda regering och även vilka partier som kommer att bilda majoritet i kommunfullmäktige.
Med anledning av osäkerheten kring detta är i det i nuläget svårt att sia om den ekonomiska
utvecklingen framöver. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL (cirkulär
18:27) förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 bli cirka 600 tkr sämre än
budgeterat medan motsvarande siffror för 2019-2021 uppgår till +2,9 mkr, +3,5 mkr och
+4,9 mkr. Slutligt beslut om kommunens kommunplan med budget för 2019-2021 antas av
det nya kommunfullmäktige i november.
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3 Viktiga händelser
I det följande återges ett urval av viktigare händelser och åtgärder under årets första åtta
månader.
Kommunstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens nya ekonomisystem har tagits i drift 1 januari 2018, dock med
inkörningsproblem inledningsvis.
Ny kodplan för rättvisande och flerdimensionell redovisning gäller sedan 1 januari
2018.
Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling har genomförts.
Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering
pågår.
Framtagande av investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och
tillämpningsanvisningar pågår.
Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv inom samtliga
avtalsområden förutom läraravtalen då det fortfarande saknas centrala kollektivavtal.
En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är något lägre än åtet innan men i
paritet med genomsnittet.
JÄMIX-mätning har genomförts för år 2017, resultatet har förbättrats mot tidigare år.
Enheten har ansvarat för samordningen av kommunens extratjänster, för tillfället har
kommunen ca 24 extratjänster.
Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron som nu sjunker på
kommunnivå.
Ett nytt elektroniskt system för hantering av arbetsmiljöhändelser har införts.
Valarbete har pågått hela 2018 inför valet 9 september
GDPR-anpassning inom både administration och IT-systemen har genomförts.
Tagit fram underlag, kommunikationsplaner och strategier kring
arbetsgivarvarumärke, platsvarumärke samt till enskilda enheters verksamheter.
Utvecklat IT-supporten för att underlätta för våra medarbetare och elever samt
planera, projektera och genomföra IT-utveckling inom enskilda verksamheter ( t ex
projekten skolbygget, Tennisparken, Säfstaholms slott, digital skola m fl).
11 egna evenemang har område upplevelser arrangerat under våren och sommaren
både i Slotts- och Tennisparken, totalt 5 803 besökare.
18 kostnadsfria lovaktiviteter under sport- och påsklov har anordnats av våra egna
verksamheter och av föreningslivet, totalt 1 100 barn deltog.
21 kostnadsfria sommarlovsaktiviteter anordnade av våra egna verksamheter och av
föreningslivet, lockade 2 800 barn.
Utöver våra egna evenemang har föreningslivet - med bidrag från kommunen anordnat
- många stora evenemang som lockat tusentals besökare.
Tennisparken invigdes den 4 juli.
WiFi har installerats i tätorten på fem platser; Tennisparken, ICA, järnvägsstationen,
Outlet-området och slottet.
En bostadsutredning har genomförts och kommer ligga till grund för det nya
bostadsförsörjningsprogrammet.
Bostadsprojektet pågår i kransorterna. Fyra studiecirklar är i gång för att ta fram
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material som visar vilka behov som finns och vad som kan vara möjligt att bygga.
Vingåker har nått över 50 % av hushållen på landsbygden med fiber. Det innebär att
Vingåker är bäst i Sörmland på att bygga fiber på landsbygden.
Ett arbete har inletts med att bygga upp ett sensornätverk i Vingåker.
Slottsskolans restaurang har utsetts till Sveriges bästa matglädjeskola i tävlingen Arla
guldko, med motiveringen "Restaurangen är hela skolans bultande hjärta, där
kompetens och engagemang ger påtaglig omsorg om varje maträtt och varje gäst.
Måltidsglädjen både hörs och syns, med överraskningar och nya idéer som snabbt
omsätts i praktiken. Det här är skolrestaurangen som satsar, som vågar, och vinner mot
alla odds"
Kommunens nya livsmedelsanbud har trätt ikraft under våren. Sju lokala leverantörer
är förlängda på två år.
Frukostprojektet där samtliga elever i förskoleklass till årskurs 6 har möjlighet att
kostnadsfritt äta frukost i lugn och ro på skolan har fortlöpt under våren och en
utvärdering av projektet håller på och sammanställas.
Arbetet med giftfri förskola fortsätter. Nytt kemikaliefritt moppsystem har köpts in
och testas på förskolorna i Högsjö, Marmorbyn och Baggetorp. Några förskolor har
även testat glastallrikar för minskad plastanvändning.
Under sommarens bränder i Särna lånade enheten ut sin matglädjeambassadör, Sara
Svensson, för att laga mat åt de kämpande brandmännen i Älvdalen.
Då kiosken i Tennisparken stått utan entreprenör har enheten tillsammans med några
av kommunens driftiga ungdomar, öppnat en glasskiosk. Glasskiosken hålls öppen
under helgerna i augusti och september.
Länsstyrelsen har genomfört sin årliga granskning av verksamheten hos kommunens
överförmyndare. Länsstyrelsen lämnade ingen kritik vilket är mycket glädjande,
särskilt som kommunen har genomfört ett förändringsarbete för att förbättra
verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden
•
•
•
•

•

•

Nytillträdd Förvaltningschef/Barn- och utbildningschef sedan mars månad.
Tre nya rektorer, en till Sävstaskolan, en till Högsjö och en till Slottsskolan 7-9.
Omorganisation av rektorskap för Marmorbyn och Högsjö påbörjas där förslaget
handlar om att utöka med en rektorstjänst.
Samverkan med skolverket- ”bästa skola" inleddes under våren 2018. Det är både på
huvudmannanivå samt båda Slottsskolorna som ingår i denna långsiktiga
skolutvecklingsinsats för att öka måluppfyllelsen. Den inledande analysfasen pågår till
och med september månad.
Skolinspektionen har under våren gjort två granskningar; dels en kvalitetsgranskning
av det kommunala aktivitetsansvaret som innefattar ungdomar mellan 16-20 år samt
en kvalitetsgranskning på Slottsskolan 7-9 av undervisning om källkritiskt
förhållningssätt.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om en kompetensförsörjningsplan för att öka
kompetensen inom förvaltningen. Planen innehåller en strategi om att vidareutbilda
obehöriga lärare till behöriga samt att utbilda lärare inom speciallärar/specialpedagogik. Personalutskottet beslutade under mars månad om att finansiera
satsningen med 1 mkr årligen under tre år.
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Kulturskolan har under våren jobbat med ett film- och animationsprojekt på
förskolorna.
Platsbrist förskola o skola- En lokal utvecklingsgrupp (LUFS) tillsattes under slutet av
mars månad som innebär att representanter från flera olika förvaltningar samt också
Vingåkers Kommunfastigheter tillsammans samverkar, utreder och undersöker
platsmöjligheter. Gruppen leds av projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inköpen av litteratur och digitala verktyg för en miljon kronor slutfördes i syfte om att
fortsätta att arbeta för att motverka segregation genom att alla barn inkluderas och blir
delaktiga
Egenkontrollarbetet/arbetsmiljö som pågått under läsåret under ledning av alla chefer
har nu landat i att en rad rutiner och förbättringar tagits fram. Fortfarande finns det
brister att åtgärda för att förbättra arbetsmiljön för barnen och eleverna.
Krisarbete under ledning av kommunens säkerhetsstrateg har påbörjats. En
kartläggning pågår av risker och sårbarheter inom barn- och utbildningsförvaltningen
för att sedan jobba fram tänkbara alternativ om en kris uppstår. Vi jobbar efter
kontinuitetsprincipen om att hålla verksamheterna öppna så långt det är möjligt.
Ett statsbidrag på 1,8 mkr har tilldelats Vingåkers kommun i syfte att stärka
likvärdigheten inom och mellan skolor.

Socialnämnden
•
•
•
•
•
•
•

Den nya lagstiftningen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus i skarp drift från
årsskiftet. Vingåker har så här långt klarat hemtagningen och har kortast genomsnittlig
tid i länet på sjukhus före hemtagning.
Arbetsmiljöverkets fortsatta inspektion av äldreomsorgen
Värmeböljan
Start av språkvänsprojekt
Utgivning av boken "Världen flyttar in"
Start av servicegrupp i hemtjänsten
Införandet av ett nytt ekonomisystem och ny kontoplan har inneburit mycket
merarbete och stor osäkerhet i prognoser och rapportering. En del av denna osäkerhet
kvarstår fortfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden
•
•
•
•
•

Projektet om seniorboende i kransorterna fortsätter. Vi har fyra studiecirklar igång där
det utreds hur en byggnation ska vara möjlig ute i de olika orterna.
Två vakanta tjänster på miljösidan, rekrytering pågår.
Inventering av de enskilda avloppen fortsätter i kommunen. Vi behöver dock öka
takten på inventeringen om vi ska nå regeringens mål.
Vi har haft Länsstyrelsen hos oss på revision av vår livsmedelstillsyn.
Arbetet med översiktsplanen kommer påbörjas under hösten
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Kultur- och fritidsnämnden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 egna evenemang har område upplevelser arrangerat under våren och sommaren
både i Slotts- och Tennisparken, totalt 5 803 besökare.
18 kostnadsfria lovaktiviteter under sport- och påsklov har anordnats av våra egna
verksamheter och av föreningslivet, totalt 1 141 barn deltog.
21 kostnadsfria sommarlovsaktiviteter anordnade av våra egna verksamheter och av
föreningslivet lockade 2 835 barn.
Utöver våra egna evenemang har föreningslivet - med bidrag från kommunen anordnat
- många stora evenemang som lockat tusentals besökare.
Fritidsgården har haft öppet fem dagar i veckan hela sommaren med ca: 20 besökare
varje dag.
Vi har utökat samarbetet med Slottskolan 7–9, bland annat genom att en fritidsledare
tjänstgör på skolan en dag i veckan.
Enligt nämndbeslut har fritidsgården ökat personaltätheten och ändrat målgruppen till
10–18 år, detta på prov fram till 1/11 2018.
Biblioteket har haft sommaröppet och bl.a. erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.
Biblioteket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en
landsbygdsbibliotekarie under ett år.
Biblioteket har infört självservice med RFID-teknik.
Badet har erbjudit märkestagning vid våra friluftsbad under sommaren.
Badet har varit stängt för renovering under våren och sommaren och öppnade
tidsenligt den 20 augusti.
Renoveringen av takmålningarna i Slottet har inletts.
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4 Kommunens styrmodell
Under 2015 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell för Vingåkers
kommun vilken tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de
olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra
sidan av bilden beskriver de olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och
följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och
uppföljning.

4.1

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv
och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Det finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun
innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och ett medellångt perspektiv inte behöver
vidta några drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt
överskott är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommunen ska
trygga servicen till kommuninvånarna, skapa utrymme för investeringar, ha beredskap för
oförutsedda händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens
skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.
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En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att
kommunen bland annat har en utvecklad planering med framförhållning och
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning
som ger information om avvikelser från målen.

5 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.

10

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

7 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 två avstämningar har
skett under 2017 och i dessa kan konstateras att arbete pågår med samtliga områden. En ny
strategisk inriktning ska tas fram inför kommande mandatperiod.

8 Kommunens mål
Uppföljningen av fullmäktiges mål lämnar en del att önska. Målen har funnits med under hela
mandatperioden. Det har dessvärre visat sig allt eftersom uppföljningarna har gjorts, att mål
och indikatorer i fler fall är så utformade att de är svåra att följa upp på ett meningsfullt sätt.
Skälen varierar: Relevant statistik publiceras för sent. Den använda indikatorn är förändrad
och ger missvisande resultat. Överenskommelsen med Viadidakt var otydlig och så vidare. Så
här nära slutet på mandatperioden är det knappast ändamålsenligt att arbeta om mål och
indikatorer. Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och
bedömas. Det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs för att nå de olika
målen. Därutöver gav uppföljningen av målen viktiga underlag för kommande mandatperiods
mål och indikatorer och därmed den fortsatta utvecklingen av Vingåker.
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MEDBORGARE
Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna
respektfullt
Resultatmål

Kommentar

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

Målet är att skapa ett styrdokument kopplat till ett
utbildningspaket. Dock har inte tiden räckt till till detta.
Däremot finns en pågående dialog om just bemötande i
kommunens verksamheter.

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
förbättras.

Genom att ha tagit fram en helt ny webbplattform kan
kommunen erbjuda en fräsch och informativ hemsida till
våra kommuninvånare. Dock finns fler funktioner kvar att
utveckla såsom till exempel e-tjänster.

Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla invånare
förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa
Resultatmål

Kommentar

Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka.

Det övergripande Kommunfullmäktigemålet om att
kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och
uppväxtvillkor där resultatmålet mäts genom att andelen
behöriga gymnasieelever ska öka (målnivån är satt till
100 % för året) - är inte uppfyllt för våren -18.
Läs mer i Barn- och utbildningsförvaltningens
kvalitetsrapport för läsåret 17/18.

Andelen studerande som klarar målen i gymnasial
vuxenutbildning ska öka.

Redovisas av Viadiakt.

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

Redovisas av Viadiakt.

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.

Redovisas av Viadidakt.

Försörjningsmåttet ska minska för personer i arbetsför
ålder.

För helåret 2017 jämfört med helåret 2016 ser siffrorna ut
så här:
Vingåker
Sörmland
Riket
2016 58,55
57,48
48,46
2017 57,96
55,28
41,61
Diff
-0,59
-2,2
-6,85
Siffrorna visar att högkonjunkturen märks betydligt mindre
i Sörmland än i genomsnitt i riket och ännu mindre i
Vingåker.

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska.

sjukpenningtalet för Vingåker var i Juli 2018 13,3. En
uppgång från 13,0 i december 2017. För Södermanlands
län var sjukpenningtalet i juli 2018 11,5 och för riket 9,8

Andelen befolkning som får försörjningsstöd ska minska.

Antalet hushåll med försörjningsstöd sjunker ej.
Nyckeltalets konstruktion gör att det endast kan beräknas
på helår.

Den öppna arbetslösheten ska minska.

Den öppna arbetslösheten var i augusti 2018 4,3 % i
Vingåkers kommun. En minskning på ett år med 0,8 %. I
Sörmland var den genomsnittliga öppna arbetslösheten i
augusti 2018 4,7 %.
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Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism
som bredd och integration.
Resultatmål

Kommentar

Antalet barn i föreningslivet ska öka.

Det redovisade underlaget för antalet bidragsberättigade
sammankomster för barn och ungdom i åldern 7-25 år
under vårterminen 2018 har ökat med 5 sammankomster
jämfört med samma period 2017. Totalt har 2 053
sammankomster registrerats. Antalet bidragsberättigade
föreningsmedlemmar i åldern 7 –25 har minskat med 4 st.
från 1402 st. 2017 till 1358 st. 2018.

HÅLLBARHET
I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Resultatmål

Kommentar

Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska
öka.

Andelen har ökat och vid årets slut kommer kommunen ha
23 miljöbilar av totalt ca 60 fordon.

Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka.
Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala
inköp av livsmedel.

Andelen är oförändrad från föregående år.

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

Andelen är oförändrad från föregående år.

Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka.

Tillgången till bredband/fiber ökar. Hittills i år har över
200 hushåll fått tillgång till fiber.

Vingåkers kommun ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra
kommunikationer.
Resultatmål

Kommentar

Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år.

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

Nystartade företag per 1000 invånare ska öka.

Hittills har 19 företag startats under 2018 jämfört med 22
företag samma tid 2017 enligt Nyföretagarbarometern.
Målnivån är 3,15 och utfallet för 2017 är 3,81 enligt KKIK.

Vingåker kommuns index i Sveriges Näringslivs ranking
ska öka.

Målnivån är för det omfattande omdömet har korrigerats
inför 2017. Betyget har varierat de senaste åren inom
spannet 3,16 -3,49 och vi satsar nu på ett högre resultat
inom spannet 3,4 – 3,8.
För 2018 var det Vingåkers kommun som tog det allra
största klivet i årets undersökning. Betyget på frågan om
det sammanfattande omdömet ökar med 0,3 enheter från
3,2 till 3.5. Vingåkers sammanfattande omdöme lyfter 52
platser i betyg enligt regionansvarig för Svenskt Näringsliv.
Den faktiska rankingen av lokalt företagsklimat och vår
placering släpps 2 oktober.
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Resultatmål

Kommentar

Kommunikationen mellan företag och kommunen som
myndighet ska underlättas.

Intentionen är fortfarande att beställa Insikt, bekräftat av
samhällsbyggnadschefen till näringslivsansvarig vid flera
tillfällen under 2017 och 2018, men detta har inte initierats
ännu. Eventuellt medlemskap i Stockholm Business
Alliance vilket inkluderar Insikt och ta del av det viktiga
arbetet SBA arbetar med att förbättra resultat för enskilda
kommuner.

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

Kommentar

Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv
arbetsgivare.

Indexvärdet sjönk 3 enheter och landade på 81. Värdet är
sämre än 2017 men ligger i nivå med genomsnittet bland
kommuner. Resultatet 2017 var bland top tre bland
kommunerna.

Sjukfrånvaron ska minska.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men i långsam takt.
Sjjukfrånvaron har sjunkit från 8,2 till 8,1.

Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad ska öka.

Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen
harmöjlighet att önska sin sysselsättningsgrad. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är
93,84 % av heltid, det är en ökning från år 2017 och ligger
nu över målnivån.

Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska.

Antalet årsarbetare som utförs av timavlönade har minskat
med 9 årsarbetare från 62 till 52.

Antalet delade turer ska minska.

Socialnämnden har under aktuell schemaperiod 21,66
delade turer/vecka. för att åstadkomma detta har antalet
mycket långa pass istället ökat.

Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka.

Resultatet av JÄMIX visar på ett index för kommunen på
96 en ökning från tidigare år med 5 indexenheter,
kommunens resultat ligger nu på medianvärdet för
kommuner.

EKONOMI
Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
Resultatmål

Kommentar

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

Kommunens resultat prognostiseras att uppgå till 13.210 tkr vid årets slut. Resultatet innehåller kostnader på
3.636 tkr som i samband med bokslutet ska finansieras med
öronmärkta medel (eget kapital). Justerat resultat uppgår
till -9.574 tkr, vilket motsvarar -1,69% av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges mål
kommer inte att uppfyllas.

Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel.

Genomförda investeringar har till 100 procent skett med
egna medel. Ingen nyupplåning är planerad. Kommunens
likviditet är god. Målet kommer att uppfyllas.
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9 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 och likviditet
förstärkts. Resultatet för 2017 var dock negativt och även prognosen för kommunens resultat
för 2018 indikerar i samband med delårsrapporten att ett negativt resultat förväntas uppstå. I
kommande avsnitt kan du läsa mer om kommunens ekonomi.
Delårsresultat och årsprognos
För perioden januari till och med augusti 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en
negativ budgetavvikelse på 10.310 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår
till 5.310 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till -5.000 tkr. I resultatet finns
kostnader på 2.424 tkr som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Justerat resultat
uppgår till -2.576 tkr.
Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell
verksamhet beräknas medföra ett underskott på 21.175 tkr jämfört med budget. Det
budgeterade resultatet för 2018 uppgår till +7.965 tkr, vilket tillsammans med den negativa
budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -13.210 tkr. Detta motsvarar -2,33
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet innehåller kostnader på
3.636 tkr som i samband med fastställande av årsredovisning för 2018 ska finansieras ur
tidigare öronmärkta medel (eget kapital). Detta medför att kommunens justerade resultat
prognostiseras till -9.574 tkr, motsvarande -1,69 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

2018-08-31, tkr
Budgeterat resultat

2018 prel, tkr

2018 prel, tkr (enl
Tertial 1)

2017, tkr

5 310

7 965

7 965

14 925

Budgetavvikelse,
totalt

-10 310

-21 175

-14 383

-16 914

Periodens/Årets
resultat

-5 000

-13 210

-6 418

-1 989

I anspråktagna
öronmärkningar

2 424

3 636

3 436

8 547

Justerat resultat

-2 576

-9 574

-2 982

6 558

Den kraftiga försämringen jämfört med den prognos som redovisades i samband med första
tertialet då årets resultat prognostiserades till -6.418 tkr har flera förklaringar. Främst beror
försämringen på att finansens prognos försämrats med drygt 8 mkr beroende på ökade
kostnader för pensioner, kostnader för arbetsgivaravgifter samt en försämrad
skatteunderlagsprognos. Vidare har socialnämndens prognos försämrats med 3,6 mkr
beroende på kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen. Detta beskrivs mer
utförligt nedan under rubriken Ekonomisk utvärdering.
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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 förväntas redovisa ett negativt resultat på -13.210 tkr. Efter justering av kostnader
på 3.636 tkr som ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel i det egna kapitalet samt
återföring av realisationsvinster på 255 tkr uppgår det justerade balanskravsresultatet till 9.829 tkr. Reservering till resultatutjämningsreserven är inte aktuell. Detta medför att det för
2018 beräknas finnas ett negativt resultat som ska återställas. Eventuellt kan
resultatutjämningsreserven utnyttjas då kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för
2018. Kommunen har uppfyllt balanskravet och redovisat positiva resultat sedan
balanskravsreglerna infördes år 2000, med undantag för åren 2004 och 2008.

Balanskravsutredning, tkr
Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsutredning för avsättning till RUR
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR
Återgår i anspråktagna öronmärkningar
Justerat resultat

2018, prel

2017

-13.210

-1 989

-255

0

-13.465

-1 989

0

0

-13.465

-1 989

3 636

8 547

-9 829

6 558
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9.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Kommunstyrelsen

Nettoavvikelse
2018-08-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31
(enl Tertial 1), tkr

3 200

1 330

112

Kultur- och fritidsnämnden

348

0

270

Samhällsbyggnadsnämnden

1 766

2 000

0

-804

-2 800

-5 525

Socialnämnden

-5 780

-13 219

-9 572

Totalt nämnderna

-1 270

-12 689

-14 715

Finansen

-9 040

-8 486

332

-10 310

-21 175

-14 383

Barn- och
utbildningsnämnden

Totalt kommunen

Kommunstyrelsen - Den sammanlagda prognosen är ett överskott på 1.330 tkr. De större
positiva och negativa prognostiserade budgetavvikelserna som sammantaget ger den
bedömningen beskrivs nedan.
För verksamheten Politik prognostiseras ett överskott på 200 tkr beroende på att antalet
ensamkommande flyktingbarn minskat inom överförmyndarverksamheten.
Alla medel som finns inom Kommunstyrelsens resurs har inte nyttjats. Dessutom har ännu inte
alla hittills beslutade medel förbrukats. Årsprognos +860 tkr.
Det prognostiserade underskottet på 3,0 mkr för Kommunledningsadministration beror till
största delen på att detaljbudgeten summerade till ett belopp på 2,7 mkr högre än den ram som
fullmäktige beslutade för kommunstyrelsen. Det överskjutande beloppet har lagts som en
besparing inom Kommunledningsadministration.
Kommunikationsenheten har tagit icke budgeterade kostnader på ca 120 tkr för utbyte av
kopiatorer. Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning på enheten prognostiseras ändå ett
överskott på 200 tkr. Kommunikationsprojektet har 1,4 mkr kvar som inte påverkar
ovanstående resultat
Ekonomienheten - Kostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med anledning av
förseningar kopplat till kommunens nya ekonomisystem. Driftkostnaden för detta system har
budgeterats med årskostnaden, men driftkostnaden faller inte ut förrän projektet avslutats och
övergått till förvaltning. Prognosen pekar på ett överskott med 350 tkr.
Personalenheten prognostiserar ett överskott på 500 tkr som främst beror på vakanser inom
friskvård. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Projektet kommer innebära ett
prognostiserat överskott om knappt 1,0 mkr. Dessa medel överförs till år 2019 om projektet
förlängs.
Bidrag och avgifter prognostiserar ett överskott på 1.160 tkr som främst förklaras av att
kommunbidraget till Västra Sörmlands Räddningstjänst kommer att ge ett positivt utfall
jämfört med budget på ca 600 tkr eftersom den nya brandstationen inte kommer att tas i bruk
förrän 2019. Kostnaderna för kollektivtrafik kommer att lämna ett överskott på 500 tkr
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beroende på att kommunen erhållit återbetalning av Vingåkers andel av förbundets positiva
resultat för 2017.
Område Samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 1.100 tkr. Det förklaras främst av
att kostnaden för lokaluthyrning var budgeterad 1,1 mnkr högre än vad som prognostiseras
och av att den ekonomiska effekten av förändringar inom tjänster prognostiseras till 200 tkr. I
prognosen ingår 300 tkr för åtta månaders hyreskostnad för nya lokaler på Apoteksgatan, som
enheten disponerar sedan 1 maj.
Område Upplevelse förväntas hålla budgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 1.766 tkr och
årsprognosen uppgår till +2.000 tkr. Flera vakanta miljöinspektörstjänster bidrar till
överskottet. Vidare har intäkter från bygg- och planverksamheten blivit högre än beräknat,
vilket bidrar till det positiva utfallet. Kostnaderna för bostadsanpassning följer budget.
Kultur- och fritidsnämnden - Ingen större avvikelse är att redovisa, ej heller någon
förväntad avvikelse på helår. Årsprognos +/- 0 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden redovisade efter årets första fyra månader en negativ
årsprognos som uppgick till -5 525 tkr. Under augusti månad uppgår årsprognosen till –
3.200 tkr. Förbättringen beror på att migrationsintäkter inkommer med 1.200 tkr över budget
och förbättrar det ekonomiska läget. Med de vidtagna åtgärder som beskrivs nedan, landar
årsprognosen på -2.800 tkr jämfört med budget. Prognosen i sin helhet är kopplad till
kostnader för gymnasieskolan. (Med viss reservation för att kostnaderna för gymnasiet kan
svänga beroende på val, antagning, migrationsintäkter).
En stor ekonomisk utmaning är elevtappet till andra kommuner (friskolor i annan kommun
samt kommunala skolor i annan kommun). Per augusti månad finns 152 stycken
Vingåkerselever utanför kommunen inom åk F-9. Utöver detta finns 50 elever på Österåkers
friskola. Antalet elever i andra kommuner är högre än budgeterat och bidrar till att
kostnaderna ökat. Idag finns totalt sett 25 stycken elever i andra kommuner som det saknas
budget till med ett årsbelopp om -1.725 tkr.
Gymnasiet - för närvarande har kommunen 367 elever på gymnasieprogram och nu under
hösten är det preliminära antalet 413 elever. Elevantalet är därmed över budgeterat med totalt
sett 36 elever och innebär en kostnad på 3,8 mkr. Prognosen för gymnasiet är
svårprognostiserad med framförallt anledningen att eleverna är asylsökande olika länge och
intäkten är därför svår att uppskatta. Årsprognosen är -2.800 tkr.
Förslag till åtgärder
•
•

Att äska om täckning för gymnasieskolans underskott på -2.800 tkr
Att minska de centrala kompetensutvecklingsmedlen på 500 tkr till 100 tkr, det vill
säga en besparing på 400 tkr.

Efter vidtagna åtgärder uppgår den negativa årsprognosen till att enbart härröra från
gymnasiekostnader; -2.800 tkr.
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Socialnämnden har under en rad av år inte kompenserats för ökade behov inom
Funktionshinderomsorgen samt Individ- och familjeomsorgen. Stora underskott finns i år för
försörjningsstöd, placeringar av barn- och unga samt missbrukare. Ett stort underskott finns
även inom hemtjänsten där behoven ökat snabbare än resurstillskotten. För hälso- och
sjukvården beror underskottet enbart på kostnader för inhyrd personal. Då det för närvarande
näst intill råder balans i förvaltningen på HSL-personal (HSL = hälso- och sjukvårdslagen) är
det möjligt att se en ljusare framtid för just den kostnaden.
I och med att ekonomigruppen på individ- och familjeomsorgen nu är fulltalig finns
förutsättningar för ett förändrat och mer aktivt arbete för att sänka försörjningsstödet.
Samarbete sker med arbetsförmedlingen, Viadidakt och personalenheten för att bland annat
erbjuda till exempel extratjänster. En genomgång av alla kontaktpersonsuppdrag har
genomförts. Nya scheman och bemanningskrav inom Hälso- och sjukvården. Arbete med
riktlinjerna för äldreomsorgen pågår. Avvecklingen av Ung Integration löper på enligt
planerna och inget tyder idag på att kommunala medel ska komma att behöva användas för
den verksamheten.
Det finns ingen möjlighet för socialnämnden att under innevarande år vidta så drastiska
åtgärder att nämnden kan lämna ett nollresultat. Fokus ligger på att vidta åtgärder som på kort
och lång sikt sänker kostnaderna men förvaltningens övertygelse är att en framtida budget i
balans också kräver betydande resurstillskott. Årsprognosen beräknas till -13,2 mkr jämfört
med budget.
Finansen
Den finansiella verksamheten kommer att på helårsbasis ge en negativ budgetavvikelse på
cirka 8,5 mkr. De främsta orsakerna är att kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner
blir högre än budgeterat. Fler anställda än budgeterat i verksamheterna bidrar till att
kostnaderna ökar. Idag finns det tjänster som finansieras med statliga pengar och dessa
tjänster är inte med i nämndernas ordinarie budget. Finansens budget har hittills byggt på de
personalkostnader som budgeteras på nämnderna, vilket medfört att de kostnader som avser
arbetsgivaravgifter och pensioner inom den finansiella verksamheten beräknats på en för låg
personalkostnadsvolym. Inför 2019 planeras för att införa bruttobudgetering i nämndernas
budgetar så att samtliga intäkter och kostnader, även de som avser statsbidrag, redovisas i
budgetunderlagen. Detta ger en mer korrekt beräkning av budget för pensioner och
arbetsgivaravgifter. Eventuellt behöver kommunens personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)
höjas.
Inom den finansiella verksamheten finns också kostnader som i samband med fastställandet
av årsredovisningen ska finansieras ur tidigare öronmärkta pengar (eget kapital). Det gäller
kostnader på 3,6 mkr för paviljonger i Slottsskoleprojektet samt 200 tkr till lovaktiviteter
inom kultur- och fritidsnämndens område.
Den demografiska reserven kommer inte att nyttjas, vilket medför ett överskott på 5,5 mkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag medför enligt den senaste skatteunderlagsprognosen
(augusti) ett underskott på 575 tkr.
Övriga poster inom den finansiella verksamheten följer i stort budget.
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9.2

Ekonomisk analys

Låneskuld
Vingåkers kommun har ingen låneskuld. Däremot finns fullmäktigebeslut på investeringar
som kan komma att finansieras genom lån. De kommunala bolagens låneskuld tryggas genom
kommunal borgen. Borgensramarna har ökat de senaste åren i takt med ökade
investeringsbehov i de kommunala bolagen. Kommunkoncernen har en kontokredit på
30 mkr. Saldot är i nuläget positivt, vilket innebär att krediten inte nyttjas.
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 finansiella
styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas
förändring. Kommunens soliditet per 31 augusti uppgick till 47 procent, en försämring
jämfört med år 2017 då den vid samma tidpunkt uppgick till 49 procent. 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 är oförändrat jämfört med samma period
föregående år. I takt med att fler personer går i pension sjunker ansvarsförbindelsen. 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.
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Likviditet
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen behöver likvida
medel för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet
vid oväntade händelser. Kommunens likviditet är god. Kommunens likvida medel uppgick per
31 augusti till 121,2 mkr. De senaste årens positiva resultat, hittills låga investeringsnivåer
samt den statliga engångsersättningen för flyktingsituationen i december 2015 har bidragit till
den goda likviditeten. Det negativa resultat som prognostiseras för 2018 påverkar likviditeten
negativt.
Kommungemensamma poster
Inom 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 och eventuella räntor.
Skatter och statsbidrag
Kommunens preliminära medel för 2018 från kommunalskatt förväntas på årsbasis enligt
SKLs augustiprognos medföra totalt 575 tkr lägre intäkter än budgeterat. Se tabellen nedan.
Justeringen av slutavräkning av kommunalskattemedel för 2017 förväntas i nuläget innebära
en kostnad på 1.179 tkr medan den preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2018
förväntas innebära en marginell intäkt på 9 tkr. Fastighetsavgiften prognostiseras ge ett
negativt utfall med 339 tkr lägre än budgeterat. De generella statsbidragen genom
inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsbidrag förväntas totalt medföra ett sämre
utfall än budgeterat med 557 tkr. Det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande innebär
att kommunen erhåller 18.448 tkr, vilket är i enlighet med budgeterat.
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När det gäller LSS-utjämningen uppgår kommunens avgift till 635 tkr, vilket är 8 tkr lägre än
budgeterat. Totalt innebär samtliga dessa poster att årsprognosen för skatteintäkter och
generella statsbidrag innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 575 tkr.
Kommunalskatt och generella statsbidrag,
prognos 2018
Intäkter, tkr
Kommunalskatt, preliminära medel

Utfall, tkr*

Budget, tkr

Avvikelse, tkr

385 679

384 196

1 483

19 571

19 910

-339

Inkomstutjämning

133 156

133 239

-83

Kostnadsutjämning

11 622

12 157

-535

0

0

0

1 445

1 384

61

-1 179

0

-1 179

9

0

9

18 448

18 448

0

568 751

569 334

-583

0

0

0

LSS-utjämning

637

645

8

Summa kostnader, tkr

637

645

8

568 114

568 689

-575

Kommunal fastighetsavgift

Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Slutavräkning kommunalskatt, justering 2017
Slutavräkning kommunalskatt 2018
Flyktingmedel
Summa intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Regleringsavgift

Totalt
*Uppgifter hämtade från SKLs cirkulär 18:27

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 sedan den 1 maj 2016. Skandia har nu
levererat sammanlagt fyra pensionsskuldsberäkningar/-prognoser till kommunen i samband
med delårsrapporter och årsbokslut. Inför delårsrapporten har kommunen erhållit en
uppdaterad prognos som medför att kommunen behöver ta höjd för högre pensionskostnader
framöver. Följande tabell visar kommunens prognos för 2018 avseende de samlade
pensionsförpliktelserna. Totalt uppgår dessa till 217,3 mkr.
Pensionsåtaganden, inkl löneskatt, tkr
Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

2018, prel

2017

13 905

10 935

203 340

208 869

0

0

Totala förpliktelser, tkr

217 345

219 804

Återlåning i verksamheten, tkr

217 345

219 804

Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar
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De resultatpåverkande posterna för pensionskostnader beräknas för 2018 uppgå till 35,2 mkr,
se följande tabell. Det är cirka 3 mkr högre än 2017. Prognosen för kommunens
pensionskostnader grundar sig på att de anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder.
Möjlighet finns att gå före 65 år eller att arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda
väljer att göra påverkar kommunens kostnad.

Pensionskostnader, tkr

2018, prel

Årets utbetalda pensioner

2017
8 380

8 535

323

156

5 007

1 961

12 706

11 531

Särskild löneskatt

6 677

6 539

Förändring avsättning till pensioner

2 130

3 597

35 223

32 319

Ränta på pensionsmedel
Försäkring pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension

Summa pensionskostnad, tkr

9.3

Investeringar

Nämnderna har sammanlagt investerat för 2.608 tkr och har enligt budget kvar 7.652 tkr av
den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar under kommunstyrelsen som
verkställts. Däribland IT-investeringar, investeringar inom kostverksamheten och renovering
av före detta taxihuset, flytt av verksamhet inom samhällsbyggnadsnämnden till nya lokaler
samt dagvattendikning. Inom socialnämnden har investeringar skett i möbler och
fönsterskydd.

Nämnd

Beslut

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall 180831, tkr

Återstår, tkr

Kommunstyrelsen

KF §117, 171127

7 035

2 424

4 611

Kultur- och fritidsnämnden

KF §117, 171127

185

4

181

Samhällsbyggnadsnämnden

KF §117, 171127

320

0

320

Barn- och utbildningsnämnden

KF §117, 171127

600

0

600

Socialnämnden

KF §117, 171127

2 035

180

1 855

10 175

2 608

7 567

Summa nämnder
Tillgängligt
investeringsutrymme
gemensamt
SUMMA KOMMUNEN

85
10 260

85
2 608

7 652
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Investeringar antagna av fullmäktige med synnerliga skäl, upplåningsbehov
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat om att
vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån
under perioden 2016-2020, se tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för
dessa investeringar har tagits i förslag till budgetramar. I nuläget har kommunen en god
likviditet varför det inte räknas med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.

KF-beslutat
totalbelopp, t
kr

Utfall
2016, tkr

Utfall
2017, tkr

Utfall 2018
(aug), tkr

KF

Beslut

§ 24 den
18/4-16

Tennisparken

8 000

629

5 097

§ 24 den
18/4-16

Extra satsning
asfaltering

4 000

932

661

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i
tätorten

8 300

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda
infrastruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

§ 24 den
18/4-16

Omläggning VA
Hansjögatan

1 500

1 720

§ 24 den
18/4-16

Investering nya
elevdatorer

2 595

895

§ 24 den
18/4-16

Sluttäckning av
deponin

6 500

6 500

§ 24 den
18/4-16

Bygga ny ÅVC

10 000

10 000

§ 24 den
18/4-16

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

170

§ 24 den
18/4-16

Utveckling av Brene
industriområde

1 000

1 000

§ 24 den
18/4-16

Skatehallen 20162017, Magasinet

§ 18 den
13/3-17

Nytt ekonomisystem

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet

§ 70 den
26/6-17

Slottsprojektet
Säfstaholms slott

SUMMA

•
•
•

73

Återstår, tkr

9 947

-7 673
2 407

226

342

8 001

7 658

-220
914

786

700

548

41

111

2500

628

1 096

776

12 800

12 800

1 200
67 265

1 903

9 622

104

1 096

12 328

43 412

Tennisparken - Invigdes 4 juli, kostnaderna överstiger budget, utredning pågår.
Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2018
Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.
Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har
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•
•
•
•
•

•
•
•

9.4

genomförts. Ansökan kommer lämnas in under hösten. Dagvattendikning genomförs
enligt planering. Det torra vädret i början av sommaren har påverkat intensiteten av
arbetet.
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomförd 2017
Ny återvinningscentral - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på
byggstart hösten 2018
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera
hela området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Utredning om hela kommunen ska
arbeta i samma ärendehanteringssystem har genomförts och som det ser ut nu finns två
alternativ. Antingen vara kvar i det nuvarande systemet och uppdatera det, eller
upphandla och byta system. Pengarna som är avsatta bör användas under 2019 om det
är möjligt.
Ekonomisystem - pågående. Beräknas vara slutfört till årsskiftet, budgeten håller.
Slottsskoleprojektet - investeringsmedlen avser kommunens inköp av inventarier, IT
samt lås- och larm osv till den nya skolan inklusive kulturskola och fritidsgård.
Påbörjas under 2019.
Slottsprojektet, Säfstaholms slott - påbörjat, investeringsmedlen avser kommunens
inköp av inventarier, IT, lås- och larmsystem osv.

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. Under 2017 ökade befolkningen i kommunen med 81 personer. Vid
utgången av juli månad 2018 fanns det 9.177 folkbokförda personer i Vingåkers kommun. Det
är extra viktigt att kommunen arbetar aktivt med befolkningsprognoser 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 nyttjas 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 befolkningsförändringar medför
ett kostnadstryck 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, upprustning av Säfstaholms slott samt byggnation av en ny
förskola. Kommunens likviditet är god och i nuläget planeras inte för upptagande av några
nya lån. Kommunfullmäktige har däremot beviljat AB Vingåkershem utökad kommunal
borgen med 38 mkr för investeringar i befintligt bostadsbestånd.
Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt de ekonomiska budgetramarna för 2019-2021.
Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 5,7 mkr. För åren 2020 och 2021 budgeteras i
nuläget med negativa resultat på -14,0 mkr respektive -22,0 mkr. Slutligt beslut om
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kommunplan med budget för 2019 samt flerårsplan 2020-2021 fattas av det nya
kommunfullmäktige i november.
Inför beslut om kommunplan med budget för 2019-2021 behöver det negativa resultatet som
prognostiseras för 2018 samt för åren 2020-2021 i flerårsplanen hanteras.
Kommunfullmäktige behöver enligt kommunallagen anta en åtgärdsplan. Enligt SKL kommer
den starka skatteunderlagstillväxt som kommunerna kunnat vänja sig vid under
konjunkturuppgången 2010-2016 att dämpas betydligt framöver. Den senaste
skatteunderlagsprognosen som SKL presenterar (augusti) innebär en nedreviderad ökningstakt
i skatteunderlaget alla år utom 2019. För Vingåkers del innebär det en försämring med drygt
600 tkr för år 2018.
Utredning av det kommunala kostnadsutjämningssystemet pågår på riksnivå där regeringen
tillsatt en särskild utredare. Det förslag som presenterats innebär att större hänsyn till
socioekonomiska faktorer föreslås i några av delmodellerna i systemet. Om förslaget går
igenom är det tidigast från och med år 2020 det träder ikraft och förslaget indikerar att
Vingåkers kommun skulle erhålla ett större bidrag ur kostnadsutjämningen än vad som är
fallet idag. Hur mycket är inte känt.
Valresultatet för kommande mandatperiod är klart. Dock är det i nuläget fortfarande oklart
vilken regering det blir och vilket stöd den får i riksdagen. Inte heller på det lokala planet är
det färdigt vilka partier som kommer att samarbeta och bilda majoritet i kommunfullmäktige.
Hur utfallet av dessa båda påverkar kommunens ekonomi framöver är svårt att sia om.
De ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som kommunens nämnder står inför
ställer stora krav på samordning och effektivisering så att de resurser som finns att tillgå
nyttjas för kommunmedborgarna på bästa sätt vilket är i linje med god ekonomisk
hushållning.
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10

Kompetensförsörjning

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 med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang och kompetens borgar
för kvalitet i verksamheten.
Redovisningen ska ligga 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. Om inget annat anges avser värdena den 31 augusti respektive
år.
Sammanfattningsvis så ökar antalet anställda, fler erbjuds heltid och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar. Sjukfrånvaron minskar och de intermittent anställda nyttjas i
mindre utsträckning.
Anställningar
Den 31 augusti 2018 var 690 personer tillsvidareanställda i kommunen. Totalt har antalet
tillsvidareanställda ökat med 14 personer sedan 2017. Inom kommunledningsförvaltningen
har Mat och måltider, Kommunledning, Fritidsgården och Kommunikationsenheten förändrat
antalet tillsvidareanställda mest. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har Ledning BoU,
Slottsskolan 1-6 och Grändens förskola ändrat antalet mest. Antalet tillsvidareanställda
varierar från månad till månad, siffrorna avser exakt mätdatum den 31 augusti respektive år.

Förvaltningar

2018

2017

Barn- och utbildningsförvaltningen

250

244

Kommunledningsförvaltningen

112

105

Socialförvaltningen

328

327

Totalt

690

676

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Vingåkers kommun hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad för de tillsvidareanställda om
93,84 procent av heltid. Skillnaden mellan förvaltningarna är relativt små. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden har ökat med drygt en halv procentenhet.
Förvaltning

2018

2017

2016

Barn- och utbildningsförvaltningen

95,94

94,86

96,67

Kommunledningsförvaltningen

94,32

96,49

93,27

Socialförvaltningen

92,07

91,87

90,88

Totalt

93,84

93,18

92,2
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Intermittent anställda (2016 inom parentes)
Fram till den 31 augusti 2018 arbetades 91.409 (104.496) timmar av så kallade intermittent
anställda (timanställda). Det motsvarar cirka 52 (63) årsarbetare, andelen arbetade
intermittenta timmar har således minskat med 11 årsarbetare under de åtta första månaderna
2018 i jämförelse med samma period 2017.
Kompetensförsörjning
Då svårigheten med att rekrytera vissa kompetenser i kommunen kvarstår har personalenheten
utökats med en projektanställning. Syftet med detta projekt är dels att förbättra den
kommunövergripande rekryteringsprocessen då kvaliteten på genomförda rekryteringar
varierarat i kommunen, men även för att frigöra tid för rekryterande chefer. Kommunstyrelsen
avsatte 2 mkr till projektet år 2016. Då samtliga medel inte förbrukats kommer projektet
fortsätta till 2019-12-31.
I arbetet med att säkerställa rätt kompetens har nya annonseringsvägar prövats. Kommunen
har genomfört en upphandling för att genom extern part annonsera på ett kostnadseffektivt
sätt. Samarbetet har mynnat ut i att flera annonser kommit ut i sociala medier genom
sponsrade annonser och till ett, i förväg, upphandlat pris.
Annonseringarna kan tack vare vår samarbetspartners verktyg följas upp med hjälp av
statistik. Statistiken talar om hur många som läst annonsen, hur många som läst
tjänstebeskrivningen och därifrån hur många som sökt tjänsten. Med hjälp av statistiken kan
vi utvärdera vårt eget arbete av annonsskrivning och rekryteringsverktyg.
Arbetet med Vingåkers kommun som arbetsgivarvarumärke fortgår. En del av arbetet grundar
sig i att medverka på arbetsmarknads- och rekryteringsmässor på universitet och högskolor.
Under våren deltog Vingåkers kommun med representanter från verksamheterna i fem
mässor. Kommunen har under mässorna fått positiv respons från besökare. Vingåkers
kommuns deltagande på mässor kommer fortsätta och ha fler deltagare från kommunens
kärnverksamheter med på plats. En av mässorna genomfördes tillsammans med kommunerna
Oxelösund, Gnesta och Trosa.
Vingåkers kommuns arbetsgivarvarumärke är inte bara en fråga för personalenheten. För att
lyckas behöver arbetet ske tvärfunktionellt där kommunens verksamheter är delaktiga. Under
hösten startas därför en arbetsgrupp med representanter från kommunens verksamheter.
Arbetet förväntas pågå under hösten och resultera i ett arbetsgivarvarumärkespaket.
Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt. Stora problem att säkerställa rätt kompetens för
kommunens uppdrag. Problem finns bland annat för att rekrytera pedagoger, specialister,
socialsekreterare, vissa chefer och sjuksköterskor.
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Tabellen nedan redovisar antal annonser publicerade för tjänsten i kommunen. Den innefattar
alla annonserade tjänster från 2018-01-01 till 2018-08-28. Den innefattar även information
om antal annonser som avslutats med anställning, annonser som är pågående, det vill säga
nyligen publicerade eller ännu ej avslutade, och annonser som inte avslutats med anställning
eller som behöver annonseras om. Den data som redovisas är uppdelad efter förvaltningar och
visar att socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har särskilda utmaningar i
att attrahera och rekrytera personal.
Annonser

Rekryterade

Ej
rekryterad/Annonse
ras igen

Pågående

Barn- och utbildningsförvaltningen

61

31

10

20

Socialförvaltningen

48

24

12

12

Kommunledningsförvaltningen

13

8

4

1

122

63
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TOTALT

Lönerevision
Lönerevisionen genomfördes per den 1 april och den 1 maj 2018. På kommunnivå höjdes
lönenivån med cirka 2,5 procent, detta i enlighet med budgeterade löneökningsmedel. De
centrala löneavtalen för lärarna är inte klara, vilket innebär att lärarlönerna lokalt i Vingåker
inte är klara.
Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro
I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den form som Sveriges Kommuner
och Landsting fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på
korttidsfrånvaro (mindre än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Det kan konstateras att den totala
sjukfrånvarons negativa trend fortsätter att sjunka något.
2018, %
Över 60 dagar

2017, %

2016, %

2015, %

49,18

55,18

55,95

53,58

-29 år

7,34

6,61

4,75

2,97

30-49 år

7,86

6,86

8,15

7,32

50- år

8,45

9,68

9,89

8,74

Kvinna

8,94

9,22

9,84

8,88

Man

4,54

3,39

3,34

1,96

Kommunen

8,08

8,12

8,79

7,9
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Sjukfrånvaro - aktiva åtgärder
Hälsoprojekt inom kostverksamheten pågår med hälsoscreening och planering av aktiva
insatser på såväl individ- som gruppnivå
Rapporteringssystemet KIA för arbetsmiljöavvikelser har införts under våren
Rehabiliteringssystemet Adato är inköpt och planeras vara i drift under hösten 2018.
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid:
2018-01-01 - 2018-08-31 = 7,82%
2017-01-01 - 2017-08-31 = 8,12%
2016-01-01 - 2016-08-31 = 8,79%
Trenden med stigande sjukskrivningstal har vänt, sjukfrånvaron minskar.
Rekryteringsläge

Rekryteringsläget är fortfarande ansträngt. Stora problem att säkerställa rätt kompetens för
kommunens uppdrag. Problem finns bland annat för att rekrytera pedagoger, specialister,
socialsekreterare, vissa chefer och sjuksköterskor.
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Intern kontroll

Kommunstyrelsen
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, vilket behöver läggas in i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019.
Personal
Internkontroll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.
Kommunikation
Kommunikationsenheten följer befintligt framtagen internkontrollplan. Internkontrollplanen
riktar sig på IT-sidan till att stärka skydd och lagring, på kommunikation handlar det om att
säkerställa att bildhantering på vår webb sker på rätt sätt samt att riktlinjer för social media
följs. Nämndservice har en rutin att följa upp fattade beslut verkställs.
Område Upplevelse
Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
Område Samhällsbyggnad
KS internkontrollplan (omnämnd i KS nämndplan) innehåller flera kontrollmoment för
samhällsbyggnadsenheten:
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 livsmedelslagstiftningen 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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Arbete med ovan internkontroll:
Internkontroll följs upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutinerna för det kommer att ses över för att höja kvaliteten i kontrollen.
Syftet med internkontroll är att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och
starka sidor samt att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden
Rutiner att följa upp år 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att kvalitetspolicyn och dess årshjul följs inom hela förvaltningen. Ansvarig för
uppföljning: kanslichef/verksamhetscontroller
Att vidtagna åtgärder och utredningar görs vid kränkningar Ansvarig för uppföljning:
kanslichef/verksamhetscontroller
Att elever i grundskola får lika många undervisningstimmar i varje ämne utifrån
Skolverkets timplan – oavsett skola. Ansvarig för uppföljning:
kanslichef/verksamhetscontroller
Att månatliga ekonomiska uppföljningar görs av budgetansvarig chef. Ansvarig för
uppföljning: Ekonom
Att enheter följer regler för direktupphandling. Ansvarig för uppföljning:
Gymnasiehandläggare
Att enheter följer upphandlade ramavtal. Ansvarig för uppföljning:
Gymnasiehandläggare
Att alla barn som går i skola och barnomsorg finns i systemet dvs att inga barn som
inte är inskrivna går i verksamheterna. Ansvarig för uppföljning:
Barnomsorgshandläggare
Att personal till barn och elever med skyddad identitet följer gällande hantering
Ansvarig för uppföljning: Barnomsorgshandläggare
Att lärare kvitterar lektioner i IST. Ansvarig för uppföljning: Systemförvaltare
Att åtgärdsprogram läggs in i Extens. Ansvarig för uppföljning: Skolhandläggare

Socialnämnden
Nämndens internkontroll styrs av internkontrollplanen och utförda insatser redovisas löpande
i månadsrapporterna till nämnden.

32

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens internkontroll enligt Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2018
Ärendehantering:
•

Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Kontrollfrekvens - halvårsvis

Under året har man haft ett överklagande på bygglov som man har handlagt enligt fastställd
rutin. Under 2018 har inget av samhällsbyggnadsnämndens beslut inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden överklagats.
Handläggning:
•

Tillsyns- och kontrollplaner
Kontrollfrekvens - årsvis

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens ska kontrolleras
årsvis. Genomförs i bokslutet.

Kultur- och fritidsnämnden
Befintliga internkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
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Kommunala bolag och förbund

12.1 AB Vingåkershem

Viktiga händelser
•

Stam- och rotrenovering på Loke 3 (Herrgårdsvägen)

Investeringar
•
•
•
•

Ombyggnad av före detta SEB-lokalen.
Renovering av lägenheter på Poringsvägen och Vannalaplan.
Flera badrumsrenoveringar efter vattenskador.
Utemiljö och belysning samt ombyggnationer på Gränden.

Underhåll
•

Underhållskostnaden uppgår till 22,1 mkr eller 748 kr/m2, då ingår både planerat
lägenhetsunderhåll med 3,1 mkr och övrigt planerat underhåll med 17,0 mkr.

Resultatutveckling
•

Delårsrapporten visar ett negativt resultat med 16,8 mkr före skatt. Bedömningen är att
om inget oförutsett inträffar kommer resultatet för 2018 att landa på minus 8,0 mkr.
Avvikelsen beror på ökade kostnader gällande rotrenovering på Herrgårdsvägen.

12.2 Vingåkers Kommunfastigheter AB

Viktiga händelser
•
•
•
•

Renovering av badhus.
Byggnation av Slottsskolan.
Start av projekt Slottet.
Inköp av Vingåker Kraft AB.

Investeringar
•
•
•

Projektering av Loke 4 har utförts.
Sävstaskolans utemiljö samt tak har renoverats.
Byte av tak på Humlegården.

Underhåll
•

Underhållskostnaden uppgår till 10,8 mkr eller 166 kr/m2, då ingår både planerat
underhåll med 9,4 mkr och oplanerat underhåll med 1,4 mkr.

Resultatutveckling
•

Delårsrapporten visar ett negativt resultat med 1,3 mkr före skatt. Bedömningen är att
om inget oförutsett inträffar kommer resultatet för 2018 att landa på ett nollresultat.
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12.3 Vingåker Vatten och Avfall AB

Vatten och avlopp
Prioritering under året har varit projektering av ledningar till område Ålsäter samt ledningar
som ska förläggas från Lytterstaområdet till vattenverket och in i tätorten. Detta för att trygga
den framtida vattenleveransen och vattenkapaciteten för Vingåkers kommun. Idag utnyttjas
kapaciteten till 100 procent och det finns inga marginaler vid vattenläckor och torka. För att
öka kapaciteten och minimera sårbarheten för vattenleveransen måste ledningens kapacitet
ökas på sträckan mellan Lyttersta vattentäkt till vattenverket.
Renhållning
Verksamheten har fungerat bra under perioden. Arbetet fortsätter för att få till en ny
återvinningscentral vid Vik. Det som kvarstår är projektering över marknivå varpå
upphandling av entreprenad kan ske. Den nya återvinningscentralen beräknas stå klar 2020.
Ekonomisk utvärdering
Av periodens vinst om 500 tkr är renhållningens del 350 tkr. De båda verksamheterna löper
väl enligt den budget som finns för motsvarande period. I de prognoser som tagits fram för
2019-2020 finns ett behov av att förstärka bolagets ekonomi genom höjda avgifter. Bolaget
har i juni föreslagit till kommunfullmäktige om att fatta beslut om höjda avgifter för både
renhållnings- som vatten och avloppsverksamheten att gälla från och med den 1 januari 2019.
Investeringar
Under perioden uppgår bolagets investeringar till 2,8 mkr. Investeringarna hänförs främst till
projekteringarna vid Lyttersta- och Ålsäterområdet. Förutom detta har investering gjorts i
flödesmätare i syfte att lättare hitta vattenläckor.
12.4 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.

12.4.1 Västra Sörmlands Räddningstjänst

•
•
•
•

En av VSRs personal deltar i den expertgrupp som MSB sammankallat för utveckling
av nya föreskrifter runt explosiva varor. Glädjande är att MSB lyssnar på
räddningstjänstens åsikter i dessa frågor.
VSR fortsätter att samverka med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm och
Samhällsbyggnadsenheten i Vingåker. I år har detta samarbete verkat mot flera
detaljplaner och en snabbare hantering av bygglov.
Funktionen "Fixar-Malte" är uppskattad av våra äldre invånare. Utrymme finns för fler
hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. Bokningen av dessa besök har
flyttats till VSR reception vilket frigör mer tid för hembesöken.
Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever gällande brandkunskap. I Vingåker deltog
skiftet vid Vingåkershems aktivitetsdag.
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•

•

Under våren har funktion administration arbetat med införandet av nytt
ekonomisystem, Visma. Funktionen har övertagit i stort sett allt ansvar för uppgifter
som rör ekonomin från ekonomienheten i Vingåker. Vingåker är fortsättningsvis
systemförvaltare för nya systemet.
Resultatet för augusti ger ett överskott på 4 644 tkr jämfört med budgeterade resultatet på
3 tkr. Prognos för helåret visar på ett resultat överensstämmande med budget.

12.4.2 Viadidakt

Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till höjd
utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
•
•
•
•
•

•

Katrineholm, Vingåker och Flens kommun har beviljats en gemensam ansökan om 4,2
miljoner kronor avseende lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning från
Skolverket.
Viadidakt kunde i år göra en extrasatsning på sommarjobb för ungdomar i
Katrineholms och Vingåkers kommun. Detta med ett stöd av ett engångsbidrag som
anslogs i regeringens vårändringsbudget.
Verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning har ökat fortsatt inom sfi
och gymnasial vuxenutbildning.
En viktig händelse under hösten är att fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och
Vingåker förväntas sammanställa nya styrdokument för Viadidaktnämnden i form av
nämndreglemente och överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd.
Viadidakt startar under andra halvåret 2018 utbildning i sfi inom ramen för den nya
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om lokala jobbspår för nyanlända. Syftet
med överenskommelsen är att främja nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden
med målsättningen att etableringstiden ska kortas till två år. Eleverna inom jobbspåren
kommer att kombinera sina sfi-studier med praktik och yrkeskurser.
Viadidaktnämndens avvikelse per augusti är minus 84 tkr. Prognosen vid årets slut för
Viadidakt är ett resultat på 900 tkr. Denna prognos förutsätter att de åtgärder som nu
vidtas för att anpassa bemanning och resursutnyttjande inom vuxnas lärande ger full
effekt. Eventuellt kan ytterligare statsbidrag bli aktuella under hösten.
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Kommunchefen om framtiden

Vingåker har det mindre samhällets alla fördelar. Det är nära mellan invånare och
tjänstemän/politiker. Kontaktvägarna är snabba inom kommunen. Det är jämförelsevis enkelt
att se helheten och därför att fatta beslut utifrån den. Det är också lätt att se effekterna av
fattade beslut, både i de verksamheter som berörs och i de som inte berörs, till exempel när en
satsning görs i ett område men inte i ett annat.
Företagen levererar med hög kvalitet, eftersom misskötsel i enskilda affärer snabbt sprider sig
och det är svårare än i större städer att vara anonym och hitta nya kunder som inte känner till
den bakgrunden. Näringslivet består till stor del av fåmansföretag, vilket är mindre sårbart än
om bygden för sin arbetskraft förlitade sig på till exempel en enda större fabrik.
Det saknas dock inte utmaningar. Arbetsmarknaden är relativt smal. Kommunen är den i
särklass största arbetsgivaren, med 700 anställda. Näringslivet präglas av entreprenad i ordets
vidare bemärkelse och handel. Sett till antalet företag är även de gröna näringarna stora men
de har ändå bara en liten del av arbetstillfällena. Efterfrågan på personal med eftergymnasial
utbildning är relativt låg, vilket typiskt sett leder till att de som skaffar sig sådan utbildning
flyttar till större städer. Vingåker har dessutom lång erfarenhet av att ta emot människor från
andra länder. Det berikar och gör att samhället växer men för dem som inte har svenska som
modersmål och som börjar skolan här flera år senare än de infödda är det naturligtvis svårare
att få bra betyg och jobb. Det här gör sammantaget att utbildningsnivån i kommunen är låg.
Det är ett av skälen till att till exempel hälften av kommunens chefer bor på annan ort och
detsamma gäller för ca en tredjedel av specialisterna. Det skapar en sårbarhet och perioder
med hög omsättning på den typen av funktioner. Inte heller för dem med lägre utbildning
förmår bygden fånga upp arbetskraften, vilket gör att arbetslösheten är hög. Det har i sig en
koppling till att även den psykiska ohälsan är hög och framtidstron låg bland ungdomar.
En annan av de större utmaningarna gäller kommunikationerna. Vingåker ligger strategiskt
mellan två knutpunkter. Det tar tio minuter med tåg till österut till Katrineholm och inte
mycket längre västerut till Hallsberg. Antalet tågstopp i Vingåker är ändå alldeles för lågt för
att göra pendling attraktivt. Dessutom innebär resor via någon av de två knutpunkterna ofta ett
uppehåll eller byte, vilket gör pendlingstiden längre än den skulle behöva vara.
En tredje utmaning handlar om boendet. Kostnaden för att bygga en villa är trots låga
tomtpriser högre än det pris man kan få ut vid en försäljning, vilket minskar bankernas
intresse att bevilja lån. Marknaden är också priskänslig för hyror och det är svårt att bygga
hyreshus med attraktiva hyresnivåer. Sammantaget är förutsättningarna för nybyggnation inte
tillräckliga för att skapa tillväxt.
De nämnda utmaningarna förstärker dessutom varandra. Få arbetstillfällen för högavlönade,
högutbildade individer ger en för liten efterfrågan på nybyggda bostäder och viljan att pendla
till kommunen begränsas av de otillräckliga kommunikationerna. På det och andra sätt
påverkas alla delar av samhällsbygget.

37

Samtliga utmaningar påverkas också av det ekonomiska läget. Förväntningarna från
allmänheten och lagstiftaren på kommunen stiger hela tiden utan att budgeten växer i samma
takt. Det kommer därför vara viktigt att vi tar tillvara medarbetarnas kompetens och förslag så
att vi fortlöpande arbetar med att utveckla och effektivisera verksamheten. Självklart lägger
de ansvariga i kommunen redan mycket tid och kraft på det och det arbetet behöver fortsätta
under överskådlig tid för att Vingåker ska ha en utveckling som gör bygden allt mer attraktiv
att bo och verka i.

Ralf Hedin
Kommunchef

38

RÄKENSKAP OCH TABELLER
14

Resultaträkning

N.,

,

Y.<I...",h...", ;"tfrm

Y O<kumho,.", \;o.tnuIo<

o

., ., ., .,

U~

,-,

9 j O&;

Shttoill.tfrm
Gonoalb. .tt"bi<!u& _

u~~

F""""'lb. ;"tikto<
R~SlIlfaf

o

~,

B u.da:~'
~,

[42 Z92

[42 j r

,

,

,

-M2026

6l j

"=

_95ro

_Il 193

-383 869 " -362 848

-581 88 7

-5 60 927

2 , " 123

l i l,JQ

,$4 5(19

';$4[96

!20IT6

llJO j,

1&l60j

I ll H9i'

_lOt

lort eXfrao rdinära pos ftr

,,-

P.~cn<>'

· "149:;[

16"2

F;""' ...lb. \;o.tnuIo<

o

-449 , "6

_j

Vtr k sam h N~ n S n N {o ko sfnad~r

U~"

,-,

-4'.n F

!""!fl""" >I;.. .... ,,,">f.. I."~.","""
Anbi,.";,,p

o

-5 OIHJ

,

,~

,~

_21>'

_2 1!7

""

-il 210

7 96 5

""

-il 210

7 96 5

_1,;210

7%;

973

Enuoro;ru,. ",tfrto<
Enuoro;ru,. \;o.tnuIo<

P triodt n s / Å lNS rUlu raf

*

-5 OIHJ

• Analp .,' P. ri ..... n. / A ..... ....uh..

Å<.t, ...ulu, ~ ,.>ult>.~
Aqi< ..",~ .....1...,;"".,.;"._

Åre!s rUlIltaf eftu balanskravsjusfuing
Ro~..,.

.. >ult>.tu~~><O"""

Årets balanskravsruulfaf
y=~ ..",.>tod<mo>kuld>f~

xyn,>n<!o..,. <nO<!o1 fo< konunwul u~
xyn,>n<!o..,. do=opfiok ........

Ju.tuat ruultaf

_, 000
•

__ o>

,-

,

""
,

-5 25 5

2 495

,
,

,
,
,

- 2831

2 495

-5 25 5

2424

2 4 95

__ o>

,

-il 465

7 96 5

,

,

-il 465

796 5

,
,

,
,
,

-9 829

796 5

•

.; t\36

39

15

Balansräkning
Not

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

tkr

tkr

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier

3
4

100 924
18 370

84 935
19 292

89 891
20 082

5
6

77 341
2 573
199 208

78 261
2 741
185 229

78 260
2 573
190 806

7

8 216
8 216

8 216
8 216

8 216
8 216

8
8
9
10

236
626
44 200
121 156
166 217

90
626
71 354
113 570
185 639

426
626
28 283
143 436
172 770

373 641

379 084

371 792

181 139
-5 000
176 138

183 127
2 909
186 036

181 139
-1 989
181 139

12
12

11 490
24 559
36 049

11 010
20 543
31 553

10 935
21 690
32 625

13
14

0
161 454
161 454

0
161 494
161 494

0
158 029
158 029

373 641

379 084

371 792

167 874
40 726
450 685
326 276

172 195
41 774
451 724
372 169

168 090
40 779
450 685
326 276

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa bidrag till statlig infrastruktur

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsverksamhet
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital, därav årets resultat
Eget kapital
Periodens resultat *
Summa eget kapital

11

Avsättningar
Pensioner (inkl särsk löneskatt)
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Panter & ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Särskild löneskatt
Borgensåtagande
Hyresavtal
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Kassaflödesanalys
Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej resultatpåverkande poster

Utfall
2018-08-31
tkr

Utfall
2017-08-31
tkr

-5 000
5 615
0
3 424
-1

2 909
4 880
0
7 187
-2

4 037

14 974

-15 917
190
3 425

-16 755
192
44 726

-8 264

43 137

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Pågående investeringar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar

-12 296
-2 639
0
0
0

-7 514

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 935

-7 514

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld inl överförda lån till bolag
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

0
0
0
919

0
0
0
-1 319

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

919

-1 319

SUMMA KASSAFLÖDE

-22 280

34 304

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

143 436
121 156

79 266
113 570

Förändring av likvida medel

-22 280

34 304

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15
16
17

0
0
0
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Nothänvisningar

Noter till Resultaträkningen
Utfall
2018-08-31
tkr

Utfall
2017-08-31
tkr

Prognos
2017-12-31
tkr

Not 1 - Verksamhetens intäkter*
Intäkter enligt driftredovisning
Varav jämförelsestörande post

94 828
0
94 828

91 195
0
91 195

142 292
0
142 292

255
0

414
0

255
0

95 083

91 609

142 547

9 387
12 324
63 600
9 772

8 353
11 018
38 012
34 226

Summa externa kostnader

473 337
0
473 337

449 576
0
449 576

Varav:
Inköp anläggningstillgångar
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnad inkl pålägg
Lokal- och markhyror
Förbrukningsinventarier
Övrigt

2 461
29 118
88 105
264 302
43 767
24 150
21 434

1 246
25 676
69 480
248 206
40 134
10 626
54 209

Summa externa intäkter
Reavinst fastighetsförsäljning
Övrigt
Summa verksamhetens intäkter
Varav:
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Övrigt
Not 2 - Verksamhetens kostnader*
Kostnader enligt driftredovisning och integrationsmedel
Varav jämförelsestörande post

714 931
0
714 931

* Kommunen har fr o m 2018 en ny kodplan, vilket kan
påverka jämförelsen med föregående år.
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Noter till Balansräkningen

2018-08-31
tkr

2017-08-31
tkr

2017-12-31
tkr

Not 3 - Fastigheter
Bokfört värde 2018-01-01*
Periodens anskaffningar
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar/försäljningar
Pågående investeringar
Summa fastigheter

91 406
9 899
-3 021
0
2 640
100 924

82 271
5 162
-2 499
0

82 271
12 116
-4 497
0

84 935

89 891

Bokfört värde 2018-01-01*
Periodens anskaffningar
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar/försäljningar

18 567
2 396
-2 593
0

19 322
2 351
-2 381
0

19 322
4 502
-3 741
0

Summa inventarier

18 370

19 292

20 082

AB Vingåkershem, 10 000 st
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st*
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2 000 st
Vingåker Vatten och Avfall AB,
SKL
Kommentus AB, 18 st
Sörmlandsturism AB, 3 st
Kommunalförbundet Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommuninvest i Sverige AB, 9 156 andelar
Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB

1 000
60 342
2 000
4 000
43
2
3
483
8 028
1 441

1 000
60 342
2 000
4 000
43
2
3
483
8 028
2 361

1 000
60 342
2 000
4 000
43
2
3
483
8 027
2 361

Summa värdepapper och andelar

77 341

78 261

78 260

Not 4 - Inventarier

Not 5 - Värdepapper och andelar

*Kvittningsemission genomförd i samband med fastighetsaffären.
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Not 6 - Långfristiga fordringar

2018-08-31
tkr

2017-08-31
tkr

2017-12-31
tkr

Långfristig utlåning
Vingåkers Folkets Park
Vingåkers Idrottsförening
Kommuninvest Ekonomisk förening
Övriga
Kortfristig del av långfristig fordran

190
133
1 600
650
0

273
216
1 600
656
-4

190
133
1 600
650
0

Summa långfristig utlåning

2 573

2 741

2 573

Summa långfristiga fordringar

2 573

2 741

2 573

Citybanan

8 216

8 216

8 216

Summa bidrag till statlig infrastruktur

8 216

8 216

8 216

Lager Kostorganisation
Lager Bostadsanpassning

0
236

0
90

190
236

Summa förråd

236

90

426

Exploateringsverksamhet

626

626

626

Summa exploateringsverksamhet

626

626

626

Interimsfordringar
Kundfordringar
Kommunalskatt, moms m m
Statsbidragsfordringar
Fordran Fora, arbetsmarknadsförsäkr 2007-2008
Fordran Vingåkers Kommunfastigheter, fastighetsaffär, revers
Periodisering leverantörsfakturor
Övrigt

9 722
1 876
13 356
0
0
0
18 113
1 133

58 556
2 746
10 014
0
0
0
0
38

7 207
3 438
13 942
0
0
0
2 726
970

Summa kortfristiga fordringar

44 200

71 354

28 283

Kassa
Plusgiro
Bank

4
5 569
115 583

4
2 633
110 933

3
10 789
132 644

Summa kassa och bank

121 156

113 570

143 436

Not 7 - Bidrag till statlig infrastruktur

Not 8 - Förråd och exploateringsverksamhet

Not 9 - Kortfristiga fordringar

Not 10 - Kassa och bank
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Not 11 - Eget kapital
Eget kapital, Ingående värde januari*
varav: resultatutjämningsreserv RUR
tidsenligt lärande + IT i skolan
sociala investeringar
demografisk reserv
verksamhetsutveckling
politisk prioritering projekt

2018-08-31
tkr

2017-08-31
tkr

2017-12-31
tkr

181 139
10 055
0
3 484
2 361
2 050
12 818

183 127
10 055
0
4 000
2 361
4 900
18 000

183 127
10 055
0
3 484
2 361
2 050
12 818

-5 000

2 909

-1 989

176 138

186 036

181 139

8 414
2 041
833
202

7 720
1 873
1 140
277

7 767
1 884
1 033
251

Summa pensioner

11 490

11 010

10 935

Återställan deponi/soptipp
Avsättning, framtida pensionsförpliktelser
Citybanan

24 559
0
0

20 543
0
0

21 690
0
0

Summa övriga avsättningar

24 559

20 543

21 690

Ingående skuld
Nya lån
Amortering
Överförda lån Vingåkers Kommunfastigheter AB, fastighetsaffär
Kortfristig del av långfristiga skulder

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Utgående låneskuld

0

0

0

Periodens vinst / förlust
Summa eget kapital

Not 12 - Avsättningar
Årets intjänade del (exkl löneskatt) pensioner
Särskild löneskatt
Garantipensioner
Särskild löneskatt garantipension

Not 13 - Långfristiga skulder

45

Not 14 - Kortfristiga skulder

2018-08-31
tkr

2017-08-31
tkr

2017-12-31
tkr

Koncernkonto (limit 40 000 tkr)
Ferielöneskuld, uppehållslön, övertid och komptid
Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder (amortering)
Semesterlöneskuld
Individuella pensioner inkl särskild löneskatt

0
4 963
39 902
0
17 374
10 949

8
3 443
16 497
0
16 877
8 923

0
4 110
35 613
0
17 374
14 329

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

15 193

16 113

18 546

Revers AB Vingåkershem, fastighetsaffär

0

0

0

Interimsskulder
Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt
Statsbidrag Integration
Övrigt

1 747
50 881
0
20 446

320
61 264
0
38 050

3 394
42 981
0
21 682

161 454

161 494

158 029

Summa kortfristiga skulder

Noter till Kassaflödesanalysen
Not 15 - Justering för av- och nedskrivningar

2018-08-31
tkr

2017-08-31
tkr

Avskrivningar
Nedskrivningar

5 615
0

4 880
0

Summa

5 615

4 880

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-1
-1

200
0
-202
-2

Not 16 - Justering för gjorda avsättningar
Pensioner
Deponin
Citybanan, indexuppräkning
Summa

Not 17 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld
Bokslutsjusteringar
Övrigt
Summa
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DRIFTREDOVISNING, specifikation per verksamhetsområde
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-08-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Politik

911

200

Resurs KS

885

860

-1 629

-3 000

Kommunikation

596

200

Ekonomi

345

350

Personal

871

500

Bidrag och avgifter

423

1 120

Samhällsbyggnad

220

1 100

Kost

-39

0

Teknisk verksamhet

451

0

Upplevelse

166

0

3 200

1 330

Nämnden

47

0

Badhuset

-71

0

Turism / fritid

-20

0

Fritidsgården

-27

0

Bibliotek

191

0

Kultur

228

0

348

0

-8

0

1 732

1 500

Områdesplanering

-492

0

Bostadsanpassning

336

500

Miljö

198

0

1 766

2 000

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningsadministration

Summa

KULTUR- och FRITIDSNÄMNDEN

Bidrag
Administration
Summa

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg och plan

Summa
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Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-08-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

BARN- och
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnd & förvaltning
Förskola

-813
-82

Sävsta

-590

Högsjö & Marmorbyn

-510

Slottsskolan 1-6

624

Slottsskolan 7-9

-881

Elevhälsan

1 946

Kulturskolan

-103

Barn- och
utbildningsnämnden
exklusive gymnasiet

-409

0

Gymnasiet

-395

-2 800

Summa

-804

-2800

818

1 058

-711

0

-8 893

-12 500

4 455

3 540

Äldreomsorg

-1 449

-5 317

Summa

-5 780

-13 219

TOTALT NÄMNDERNA

-1 270

-12 689

Finansiell verksamhet

-9 040

-8 486

Summa

-9 040

-8 486

-10 310

-21 175

SOCIALNÄMNDEN
Nämnd och förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinderomsorg

FINANSEN

TOTALT
KOMMUNEN
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INVESTERINGREDOVISNING, specifikation
I november 2017 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringsbudget för 2018 på
10.175 tkr (kf §117/2017). Nedan framgår fördelning per nämnd samt utfallet per 31 augusti
2018.
Nämnd

Totalbelopp
budget

Utfall augusti

Återstår

KOMMUNSTYRELSEN
Inventarier*

50

0

50

Datainvestering

600

213

387

Nytt ekonomisystem ( se synnerliga skäl)

300

0

300

Digitalisering

450

0

450

Digitala vägskyltar

500

0

500

1 500

771

729

500

0

500

150

43

107

1 000

563

437

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor
Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Lekutrustning, träd i parker

300

0

300

Dagvattendiken

500

241

259

Möbler flytt till nya lokaler Samhällsbyggnad

300

114

186

Oförutsett

885

0

885

Exploateringar

0

479

-479

7 035

2 424

4 611

KULTUR- och FRITIDSNÄMNDEN

185

4

181

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

0

320

BARN- och UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

0

600

2 035

180

1 855

10 175

2 608

7 567

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT NÄMNDERNA

Utöver ovanstående har kommunfullmäktige beslutat om ett antal investeringar med
synnerliga skäl, det vill säga att upplåning kan ske vid behov för att finansiera dem. På nästa
sida finns en sammanställning.
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Investeringar med synnerliga skäl enligt kommunfullmäktiges beslut (belopp i tkr).
KF-beslutat
totalbelopp,
tkr

Utfall
2016, tkr

Utfall
2017, tkr

Utfall 2018
(aug), tkr

KF

Beslut

§ 24 den
18/4-16

Tennisparken

8 000

629

5 097

§ 24 den
18/4-16

Extra satsning
asfaltering

4 000

932

661

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i
tätorten

8 300

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda
infrastruktur
rasrisk
Vingåkersån

8 000

§ 24 den
18/4-16

Omläggning VA
Hansjögatan

1 500

1 720

§ 24 den
18/4-16

Investering nya
elevdatorer

2 595

895

§ 24 den
18/4-16

Sluttäckning av
deponin

6 500

6 500

§ 24 den
18/4-16

Bygga ny ÅVC

10 000

10 000

§ 24 den
18/4-16

Ärendehantering
samhällsbyggna
ds-nämnden

170

170

§ 24 den
18/4-16

Utveckling av
Brene
industriområde

1 000

1 000

§ 24 den
18/4-16

Skatehallen
2016-2017,
Magasinet

§ 18 den
13/3-17

Nytt
ekonomisystem

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet

§ 70 den
26/6-17

Slottsprojektet
Säfstaholms slott

SUMMA

73

9 947

Återstår, tkr

-7 673
2 407

226

342

8 001

7 658

-220
914

786

700

548

41

111

2500

628

1 096

776

12 800

12 800

1 200
67 265

1 903

9 622

104

1 096

12 328

43 412
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Redovisningsprinciper

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.
Enligt Rådet för Kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11:4 ska
komponentavskrivningar tillämpas från och med räkenskapsåret 2014.
Komponentavskrivningar har införts 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 färdigställande.
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 3 (IT), 5 (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 kostnadsförts 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 24,6 mkr per 180831.
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.
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Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för
barnomsorgen debiteras för innevarande månad.
Korttidsinventarier, d v s inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett
värde som understiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken
Bidrag till statlig infrastruktur. 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 hela detta bidrag, varför
upplösning har påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år. Kostnaden finns budgeterad.
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 förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har inte periodiserats utifrån årsprognos.
Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2018 har periodiserats
och påverkar periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär
18:27) har använts för periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisningen. Under 2018 uppgår detta pålägg till 39,20% och det fördelar sig med
31,42% för lagstadgade arbetsgivaravgifter, med 0,08% till premie för avtalsförsäkringar samt
med 7,70% för vissa pensionskostnader.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar
periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod
har fordringsförts och tillgodoräknats periodens redovisning.
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19

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
(180831).
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 2018 uppgår den interna räntan till 1,75 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
skattemedel.
Långfristiga skulder
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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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1 Viktiga händelser
I det följande återges ett urval av de viktigare åtgärderna och händelserna under årets första
åtta månader.
Ekonomi
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens nya ekonomisystem har tagits i drift 1 januari 2018, dock med
inkörningsproblem inledningsvis.
Ny kodplan för rättvisande och flerdimensionell redovisning gäller sedan 1 januari
2018.
Utbildningsdagar och workshops har arrangerats samt drop-in på ekonomienheten har
ägt rum i samband med införandet av det nya ekonomisystemet och den nya
kodplanen.
Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling har genomförts.
Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering
pågår.
Framtagande av investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och
tillämpningsanvisningar pågår.
Rekrytering av en ny ekonomihandläggare har skett.

Personal
•
•
•
•
•
•
•

Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv inom samtliga
avtalsområden förutom läraravtalen då det fortfarande saknas centrala kollektivavtal.
En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är något lägre än åtet innan men i
paritet med genomsnittet.
JÄMIX-mäting har genomförst för år 2017, resultatet har förbättrats mot tidigare år.
Enheten har ansvarat för samordningen av kommunens extratjänster, för tillfället har
kommunen ca 24 extratjänster.
Åtgärder och rutiner har införts för att minsa sjukfrånvaron som nu sjunker på
kommunnivå.
Ett system för enklare bevakning av företräderätten enligt Lagen om
Anställningsskydd har införts.
Ett nytt elektroniskt system för hantering av arbesmiljöhändelser har införts.

Kommunikation
•
•
•
•
•

Valarbete har pågått hela 2018 inför valet 9 september
GDPR-anpassning inom både administration och IT-systemen har genomförts.
Tagit fram underlag, kommunikationsplaner och strategier kring
arbetsgivarvarumärke, platsvarumärke samt till enskilda enheters verksamheter.
Utvecklat IT-supporten för att underlätta för våra medarbetare och elever samt
planera, projektera och genomföra IT-utveckling inom enskilda verksamheter ( t ex
projekten skolbygget, Tennisparken, Säfstaholms slott, digital skola m fl)
Utbyte till nya kopiatorer i hela organisationen med s k Follow me print
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Upplevelse
•
•
•
•
•

11 egna evenemang har område upplevelser arrangerat under våren och sommaren
både i Slotts- och Tennisparken, totalt 5 803 besökare.
18 kostnadsfria lovaktiviteter under sport- och påsklov har anordnats av våra egna
verksamheter och av föreningslivet, totalt 1 100 barn deltog.
21 kostnadsfria sommarlovsaktiviteter anordnade av våra egna verksamheter och av
föreningslivet, lockade 2 800 barn.
Utöver våra egna evenemang har föreningslivet - med bidrag från kommunen anordnat
- många stora evenemang som lockat tusentals besökare.
Turistbyrån har varit stängd under sommaren men vårt turistmaterial har funnits
tillgängligt på alla informationsställen i kommunen, samt på biblioteket och i
kommunhuset. Feriearbetarna har patrullerat Vingåkers tätort med turistbyråns
lådcykel under sommaren.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tennisparken invigdes den 4 juli efter många och långa diskussioner under ett antal år.
Det har blivit en av Vingåkers nya mötesplatser och det verkar vara en plats dit både
äldre och yngre söker sig.
Samhällsbyggnadsenheten har flyttat ut från kommunhuset och har numera sina
lokaler i Centrumhuset.
Tekniska avdelningen har fått en ny gruppchef som ska ansvara för verksamheten.
Vi har haft två kick-offer för att starta upp arbetet med utvecklingsstrategin för
Vingåkersbygden.
Två personer från Vingåker var på landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik och hade en
aktiv roll i delar av programmet.
WiFi har installerats i tätorten på fem platser; Tennisparken, ICA, järnvägsstationen,
Outlet-området och slottet.
En bostadsutredning har genomförts och kommer ligga till grund för det nya
bostadsförsörjningsprogrammet.
All Digital Week genomfördes under v.12, där var bland annat en mässa för
företagare, föreläsning för eleverna på Slottsskolan 7-9 och aktivitet för barn om hur
man bygger appar.
Vingåker anordnade en samverkansträff utifrån regeringens beslut om att avsätta
medel för kommuner med särskilda socioekonomiska utmaningar. 10 kommuner
samlades på Hedenlunda slott och diskuterade samverkan och olika projekt för att
utveckla våra kommuner.
Bostadsprojektet pågår i kransorterna. Fyra studiecirklar är i gång för att ta fram
material som visar vilka behov som finns och vad som kan vara möjligt att bygga.
Vingåker har nått över 50 % av hushållen på landsbygden med fiber. Det innebär att
Vingåker är bäst i Sörmland på att bygga fiber på landsbygden.
Ett arbete har inletts med att bygga upp ett sensornätverk i Vingåker.
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Mat & Måltider
•

•
•
•
•
•
•
•

Slottsskolans restaurang har utsetts till Sveriges bästa matglädjeskola i tävlingen Arla
guldko, med motiveringen "Restaurangen är hela skolans bultande hjärta, där
kompetens och engagemang ger påtaglig omsorg om varje maträtt och varje gäst.
Måltidsglädjen både hörs och syns, med överraskningar och nya idéer som snabbt
omsätts i praktiken. Det här är skolrestaurangen som satsar, som vågar, och vinner mot
alla odds"
Kommunens nya livsmedelsanbud har trätt ikraft under våren med kraftigt höjda priser
som följd. Sju lokala leverantörer är förlängda på två år.
Frukostprojeket där samtliga elever i förskoleklass till årskurs 6 har möjlighet att
kostnadsfritt äta frukost i lugn och ro på skolan har fortöpt under våren och en
utvärdering av projektet håller på och sammanställas.
Arbetet med giftfri förskola fortsätter. Nytt kemikaliefritt moppsystem har köpts in
och testas på förkolorna i Högsjö, Marmorbyn och Baggetorp. Några förskolor har
även testat glastallrikar för minskad plastanvändning.
Enheten har deltagit på ett antal evenemang i kommunen under våren för att ge sin
bild av den offentliga gastronomin.
I maj deltog kommunen i world fairetrade challange genom att skolelever,
förskolebarn, pensionärer i äldreomsorgen och medborgare bjöds på rättvisemärkt
fika/mellanmål.
Under sommarens bränder i Särna lånade enheten ut sin matglädjeambassadör, Sara
Svensson, för att laga mat åt de kämpande brandmännen i Älvdalen.
Då kiosken i Tennisparken stått utan entreprenör har enheten tillsammans med några
av kommunens driftiga ungdomar, öppnat en glasskiosk. Glasskiosken hålls öppen
under helgerna i augusti och september.

Överförmyndaren
Länsstyrelsen har genomfört sin årliga granskning av verksamheten hos kommunens
överförmyndare. Länsstyrelsen lämnade ingen kritik vilket är mycket glädjande, särskilt som
kommunen har genomfört ett förändringsarbete för att förbättra verksamheten.
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2 Ekonomi
2.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-0831, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31 (enl
Tertial 1), tkr

Politik

911

200

300

Resurs KS

885

860

0

-1629

-3000

-3074

Kommunikation

596

200

100

Ekonomi

345

350

0

Personal

871

500

221

Bidrag och avgifter

423

1120

665

Samhällsbyggnad

220

1100

1900

Kost

-39

0

0

Teknisk verksamhet

451

0

0

Upplevelse

166

0

0

3200

1330

112

Kommunledn.administration

Summa

Den sammanlagda prognosen visar ett överskott på 1.330 tkr. (112 tkr). Parentes visar
prognosen från april. De större positiva och negativa prognostiserade avvikelserna som
sammantaget ger den bedömningen beskrivs nedan.
Politik
För verksamheten Politik prognostiseras ett överskott på 200 tkr (300 tkr) beroende på att
antalet ensamkommande flyktingbarn minskat.
Resurs KS
Alla medel som finns inom KS resurs har inte nyttjats. Dessutom har ännu inte alla hittills
beslutade medel förbrukats. Beslut har bl.a. fattats om hyra av nya lokaler för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, utredning Västra stambanan samt projekt framtidstro i
Vingåker.
Kommunledningsadministration
Det prognostiserade underskottet beror till största delen på att detaljbudgeten summerade till
ett belopp på 2,7 mnkr högre än den ram som fullmäktige beslutade för kommunstyrelsen. Det
överskjutande beloppet har lagts som en besparing inom Kommunledningsadministration.
Kommunikation
Kommunikationsenheten har tagit icke budgeterade kostnader på ca 120 tkr för utbyte av
kopiatorer. Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning på enheten prognostiseras ändå ett
överskott på 200 tkr. (100 tkr)
Kommunikationsprojektets har 1,4 mkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat
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Ekonomi
Kostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med anledning av förseningar kopplat till
kommunens nya ekonomisystem. Driftkostnaden för detta system har budgeterats med
årskostnaden, men driftkostnaden faller inte ut förrän projektet avslutats och övergått till
förvaltning. Prognosen pekar på ett överskott med 350 tkr. (0 tkr).
Personalchef
Ansvaret personalchef prognostiserar ett överskott på 500 tkr (221 tkr) som främst beror på
vakanser inom friskvård. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än
prognostiserade.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Projektet kommer innebära ett
prognostiserat överskott om knappt 1 000 tkr. Dessa medel överförs till år 2019 om projektet
förlängs.
Bidrag och avgifter
Bidrag och avgifter prognostiserar ett överskott på 1 160 tkr (665 tkr) som främst förklaras av
att kommunbidraget till VSR kommer att ge ett positivt utfall jämfört med budget på
ca 600 tkr eftersom den nya brandstationen inte kommer att tas i bruk förrän 2019.
Kostnaderna för kollektivtrafik kommer att lämna ett överskott på 500 tkr beroende på att
kommunen erhållit återbetalning av Vingåkers andel av förbundets positiva resultat för 2017
Samhällsbyggnad
Område Samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 1 100 tkr (1 900 tkr). Det förklaras
främst av att kostnaden för lokaluthyrning var budgeterad 1,1 mnkr högre än vad som
prognostiseras och av att den ekonomiska effekten av förändringar inom tjänster
prognostiseras till 200 tkr. I prognosen ingår 300 tkr för åtta månaders hyreskostnad för nya
lokaler på Apoteksgatan, som enheten disponerar sedan 1 maj.
Upplevelse
Område upplevelse förväntas hålla budgeten.
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2.2

Investeringar

2.2 Investeringar
Totalbelopp
budget

Utfall augusti

Återstår

Inventarier*

50

0

50

Datainvestering

600

213

387

Nytt ekonomisystem ( se synnerliga skäl)

300

0

300

Digitalisering

450

0

450

Digitala vägskyltar

500

0

500

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer

1 500

771

729

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

500

0

500

Förnyelse av kostverksamhetens kök och
matsalar

150

43

107

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

1 000

563

437

Lekutrustning, träd i parker

300

0

300

Dagvattendiken

500

241

259

300

114

186

Oförutsett

885

0

885

Synnerliga skäl återstår, upplåningsbehov

55 740

12 328

43 412

Exploateringar (ska omfördelas)

0

479

-479

Summa nämnd

7 035

2 424

4 611

Synnerliga skäl

55 740

12 328

43 412

Nämnd Kommunstyrelsen

Möbler flytt till nya lokaler
Samhällsbyggnad

Beslut KF § 117,
2017-11-27

KS § 77 201806-11 omfördelas
inom nämnden
från oförutsett
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Nämnd Kommunstyrelsen

Beslut KF § 117,
2017-11-27

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Totalbelopp
budget

Utfall augusti

Återstår

62 775

14 752

48 023

Ekonomi
•

Kommunens nya ekonomisystem är i drift sedan årsskiftet. Investeringskostnaden har
budgeterats till 2,5 mkr och per den sista augusti uppgår den hittills genomförda
investeringsutgiften till 1.724 tkr. Det kvarstår fortfarande en del arbete där
leverantören har ett antal restaktiviteter att slutföra innan de slutliga kostnaderna faller
ut i projektet.

Kommunikation
•
•

AD Selfservice 70 tkr (utökad supportfunktion)
Duostation licensutökning 143 tkr (för hantering/invenetering av elevernas datorer)

Upplevelse
•

Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet.

Samhällsbyggnad
•
•

Fd Taxihuset har renoverats med 563 tkr så att det går att hyra ut. Hyrs numera ut till
en veterinär
Datorer till nya lokaler för Samhällsbyggnad har köpts in med 114 tkr.

•
•

Kylskåp till Slottsskolan F-6 med 20 tkr är inköpta
TV med ljudanläggning till Slottsskolans restaurang med 25 tkr

•

Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Påbörjat arbetet, asfaltsplan finns, har
genomförts under året med 771 tkr.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2018
Trafikåtgärder Rätt fart i staden - ej genomfört under 2018
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - ej genomfört under 2018
Lekutrustning, träd i parker - ej genomförs under 2018.
Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2018

•
•
•
•
•

Investeringar antagna av fullmäktige 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för
följande:
Därutöver har kommunfullmäktige under 2016 och 2017 beslutat om att vid behov finansiera
investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån under perioden 20162020, se tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har
tagits i förslag till budgetramar. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det inte
räknas med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.
KF§

Projekt

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall
2016, tkr

Utfall
2017, tkr

Utfall
2018, tkr
(aug)

Återstår, tkr

§ 24 den
18/4-16

Tennisparken

8 000

629

5 097

9 947

-7 673

§ 24 den
18/4-16

Extra satsning asfaltering

4 000

932

661

0

2 407

9

KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall
2016, tkr

Utfall
2017, tkr

Utfall
2018, tkr
(aug)

Återstår, tkr

73

226

8 001

KF§

Projekt

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

8 300

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda infrastruktur
rasrisk Vingåkersån

8 000

§ 24 den
18/4-16

Omläggning VA
Hansjögatan

1 500

1 720

§ 24 den
18/4-16

Investering nya elevdatorer

2 595

895

§ 24 den
18/4-16

Sluttäckning av deponin

6 500

6 500

§ 24 den
18/4-16

Bygga ny ÅVC

10 000

10 000

§ 24 den
18/4-16

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

170

§ 24 den
18/4-16

Utveckling av Brene
industriområde

1 000

1 000

§ 24 den
18/4-16

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

700

548

41

111

§ 18 den
13/3-17

Nytt ekonomisystem

2500

628

1 096

776

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet

12 800

§ 70 den
26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms
slott

1 200

SUMMA

67 265

342

7 658
-220
914

786

12 800

1 903

9 622

104

1 096

12 328

43 412

•

Tennisparken - Invigdes 4 juli, men utredning pågår.

•
•

Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen 2018
Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.
Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har
genomförts. Ansökan kommer lämnas in under hösten. Dagvattendikning genomförs
enligt planering. Det torra vädret i början av sommaren har påverkat intensiteten av
arbetet.
Sluttäckning av deponin - pågår och beräknas att vara klart 2023
Omläggning VA Hansjögatan - Genomförd 2017
Ny återvinningscentral - Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling, siktar på
byggstart höst 2018
Utveckling av Brene industriområde - Har inte använts ännu, kommer att projektera
hela området under 2018.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Redovisas av
Samhällsbyggnadsnämnden.

•
•
•
•
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3 Kompetensförsörjning
3.1

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2018-01-01 - 2018-08-31 = 5,49
Totalt redovisas en sjukfrånvaro för kommunledningsförvalningen som helhet för perioden
januari-augusti på 5,49 procent, Det är framförallt inom samhällsbyggnadsenhetens
verksamheter som sjukfrånvaron ligger högt. Till största delen beror det på några
långtidssjukskrivningar och på en liten enhet slår det igenom på helheten så det ser ut som
medarbetarna har varit mycket sjukskrivna.
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.
3.2

Rekryteringsläge

Kompetensförsörjning fortsätter att vara en av förvaltningens svåraste utmaningar. Nedan
följer en sammanfattning av rekryteringar under året.
Ekonomi
I nuläget finns inget rekryteringsbehov på enheten. Samliga tjänster är bemannade.
Personal
Enheten har för närvarande inget rekryteringsbehov, generellt är det svårt att hitta erfaren
kompetens.
Kommunikation
Under året har vi gjort bra rekryteringar av två supporttekniker, en kommunikatör och en
nämndsekreterare. Det finns en utmaning i att hitta rätt kompetens med arbetslivserfarenhet,
men där vi efterfrågat akademisk utbildning så har vi lyckats.
Vi har lagt stort fokus på bra introduktion.
Upplevelse
Ingen nyrekrytering har skett under året.
Samhällsbyggnad
Område samhällsbyggnad
Vi har rekryterat en gruppchef till Tekniska. Det är en internsökande som har en
provanställning på sex månader. Efter en uppföljning/utvärdering efter 4-5 månader bestäms
hur vi går vidare. På trafiksidan hade vi några sökande med det var ett väldigt litet antal som
hade rätt utbildning, trots det har vi lyckats anställa en mycket kompetent trafikingenjör.
•
•

Vi har rekryterat en trafikingenjör som börjar sin anställning den 20 oktober. Hon har
nyligen fött barn och kommer att arbeta halvtid till en början.
Vi har rekryterat en gruppchef till Tekniska

Mat och Måltider
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Stor kockbrist råder i hela Sverige. Enheten har försökt rekrytera kockar under våren utan
framgång. Följande komptensförsörjande aktiviteter har genomförts:
•
•
•
•

För att locka fler unga att söka sig till kockutbildningen har Slottsskolan tillsammans
med Visita och resturangskolan i Katrineholm arrangerat kockduellen för kommunens
högstadieelever.
I samarbete med Sommarskoj har enheten arrangerat en kockskola där barnen fick
prova på kockyrket och lära sig lite mer om klimatsmart ekomat.
Kocktraineeutbildning för vuxenelever som vill skola om sig eller står långt från
arbetsmarknaden. Utbildningen pågår under 40 veckor varav halva tiden är förlagd i
enhetens kök medan resterande tid genomförs på restaurangskolan i Katrineholm.
Ett lyckat arbete med kompetensförsörjning via extratjänster har resulterat i flera
anställningar inom och utanför den egna organisationen.

4 Intern kontroll
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, vilket behöver läggas in i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019.
Personal
Internkontroll har genomförts enligt plan, inga avvikelser har rapporterats.
Kommunikation
Kommunikationsenheten följer befintligt framtagen internkontrollplan. Internkontrollplanen
riktar sig på IT-sidan till att stärka skydd och lagring, på kommunikation handlar det om att
säkerställa att bildhantering på vår webb sker på rätt sätt samt att riktlinjer för social media
följs. Nämndservice har en rutin att följa upp fattade beslut verkställs.
Upplevelse
Befintliga interkontroller har genomförts utan anmärkning. Ingen avvikelse har registrerats.
Samhällsbyggnad
KS internkontrollplan (omnämnd i KS nämndplan) innehåller flera kontrollmoment för
samhällsbyggnadsenheten:
Facklig representation:
•

Samverkan med de fackliga organisationerna.
Kontrollfrekvens - årligen.

Anställning och lönehantering:
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•

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

Arbete med ovan internkontroll:
Internkontroll följs upp med ansvarig arbetsledare, livsmedelsansvarig och enhetschef.
Rutinerna för det kommer att ses över för att höja kvaliteten i kontrollen.

5 Framtid
Kommunledningsförvaltningen fortsätter utveckla arbetet med att verkställa politiska beslut
och att nå uppsatta mål på ett resurseffektivt sätt.
Förändringarna i den fysiska miljön i kommunen fortsätter. Tennisparken invigdes den 4 juli
och arbetet fortsätter med ny högstadieskola, nya avdelningar inom förskolan, utveckling av
verksamheten vid slottet 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.
En av de svåraste utmaningarna ligger alltjämt i kompetensförsörjningen, dvs att säkerställa
att kommunens verksamheter har bemannade tjänster, med rätt kompetenser. Satsningen inom
det området kommer att vara fortsatt viktig.
Ekonomiskt står kommunen också inför utmaningar de kommande åren. Det kommer att höja
kraven när det gäller allt från att bedöma behov till att använda resurser effektivt och att
bedriva verksamheten inom de givna ramarna.
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1 Viktiga händelser
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nytillträdd Förvaltningschef/Barn- och utbildningschef sedan mars månad.
Förändring i ledningsorganisationen: Central elevhälsochef gick i pension 1 maj. En
TF Elevhälsochef träder in tre nya rektorer, en till Sävstaskolan, en till Högsjö och en
till Slottsskolan 7-9.
Omorganisation av rektorskap för Marmorbyn och Högsjö påbörjades där förslaget
handlar om att utöka med en rektorstjänst.
Samverkan med skolverket- ”bästa skola" inleddes under våren 2018. Det är både på
huvudmannanivå samt båda Slottsskolorna som ingår i denna långsiktiga
skolutvecklingsinsats för att öka måluppfyllelsen.
Skolinspektionen har under våren gjort två granskningar; dels en kvalitetsgranskning
av det kommunala aktivitetsansvaret som innefattar ungdomar mellan 16-20 år samt
en kvalitetsgranskning på Slottsskolan 7-9 av undervisning om källkritiskt
förhållningssätt.
I årets lönerevision har ett kommunalt lärarlönelyft tilldelats de behöriga lärare och
förskollärare som inte tidigare fått ta del av statligt lärarlönelyft. Detta för att bidra till
ökad kvalitet och förbättrade resultat i skolan samt trygga kompetensförsörjningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om en kompetensförsörjningsplan för att öka
kompetensen inom bou. Planen innehåller en strategi om att vidareutbilda obehöriga
lärare till behöriga samt att utbilda lärare inom speciallärar-/specialpedagogik.
Personalutskottet beslutade under mars månad om att finansiera satsningen med 1 mkr
årligen under tre år.
Kulturskolan har under våren jobbat med ett film- och animationsprojekt på
förskolorna.
Platsbrist förskola o skola- En lokal utvecklingsgrupp (LUFS) tillsattes under slutet av
mars månad som innebär att representanter från flera olika förvaltningar samt också
Vingåkers Kommunfastigheter tillsammans samverkar, utreder och undersöker
platsmöjligheter. Gruppen leds av projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
En kartläggning av pedagogernas användargrad av Dexter och IST har gjorts under
våren. Resultatet av enkäten visar att det finns behov av utbildning och kollegialt
lärande kring systemet.
Inköpen av litteratur och digitala verktyg för en miljon kronor slutfördes i syfte om att
fortsätta att arbeta för att motverka segregation genom att alla barn inkluderas och blir
delaktiga
Egenkontrollarbetet/arbetsmiljö som pågått under läsåret under ledning av alla chefer
har nu landat i att en rad rutiner och förbättringar tagits fram. Fortfarande finns det
brister att åtgärda för att förbättra arbetsmiljön för barnen och eleverna.
Krisarbete under ledning av säkerhetsstrateg har påbörjats.
Nya lagen om dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter nuvarande
personuppgiftslag innebär att förvaltningen inkl verksamheterna behöver förändra sina
sätt att spara och lagra uppgifter.
Omorganisation av delar av centrala elevhälsan påbörjades under 2017 och slutfördes
under aug månad. Kurator och Skolsköterska på varje skola tillhör nu rektor istället för
central elevhälsochef.
Ett statsbidrag på 1,8 mkr har tilldelast Vingåkers kommun i syfte att stärka
likvärdigheten inom och mellan skolor.
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2 Nämndens/enhetens mål
Det övergripande Kommunfullmäktigemålet om att kommunen ska erbjuda barn och
ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor där resultatmålet mäts genom att andelen behöriga
gymnasieelever ska öka (målnivån är satt till 100 % för året) - är inte uppfyllt för våren -18.
Andel behöriga elever till yrkesinriktat gymnasieprogram var för våren 2017 59,4 % (48,5 %
uppnådde alla kunskapskraven) på Slottsskolan 7-9. Terminsbetygen för dec -17 för
behörighet åk 9 är 45 %. Niornas avslutningsbetyg var 50 % behöriga till yrkesinriktat
gymnasieprogram och innebär att 5o % i dagsläget inte är behöriga till nationellt
gymnasieprogram. En utmaning är att ge alla elever en undervisning som leder till att de
klarar skolans mål oavsett behov och förutsättningar.
Det övergripande målet om att kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som
kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration. Film/Animationsprojektet
startade under september månad. Kulturskolans fokus detta första år har varit förskola,
fritidshem och fritidsgård. En särskilt utsedd projektledare har samordnat alla aktiviteter. Ett
nära samarbete har bedrivits med Filmkonst Sörmland. Nödvändig teknik och utrustning har
införskaffats och personal på de olika enheterna har getts möjlighet till utbildning.
Kulturskolan har också engagerat experter inom Film/Animation utifrån i form av två
personer Oliwer Carpman och Uzi Geffenblad. De inspelade filmerna visades på biografen
den 31 maj. Inom projektet körskolan har Kulturskolan genom vokalgruppen Dynamic Vocal
nått samtliga barn i Vingåker under och deras projekt avslutades med en stor utomhuskonsert
15 maj.
Analys av målen finns i Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning inkl.
verksamhetsplan samt i enheternas rapporter.

3 Ekonomi
3.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet
Nämnd & förvaltning
Förskola

Nettoavvikelse 2018-0831, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31 (enl
Tertial 1), tkr

-813
-82

Sävsta

-590

Högsjö & Marmorbyn

-510

Slottsskolan 1-6

624

Slottsskolan 7-9

-881

Elevhälsan

1946

Kulturskolan

-103

Barn- och
utbildningsnämnden
exklusive gymnasiet

-409

Gymnasiet

-395

-2800

Barn- och
utbildningsnämnden

-804

-2800

-5525
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Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ årsprognos som uppgår till -5
525 tkr per april månad. Under augusti månad uppgår årsprognosen till – 3 200 tkr.
Förbättringen beror på att Migrationsintäkter inkommer med 1 200 tkr över budget och
förbättrar det ekonomiska läget. Med vidtagna åtgärder, ovan
kompetensutvecklingsmedel, landar årsprognosen på -2 800 tkr som enbart är kopplat
till gymnasiet. (Med viss reservation för att kostnaderna för gymnasiet kan svänga
beroende på val, antagning, migrationsintäkter).
En stor ekonomisk utmaning är elevtappet till andra kommuner (friskolor i annan kommun
samt kommunala skolor i annan kommun). Per aug månad finns 152 st Vingåkerselever
utanför kommunen inom åk F-9. Utöver detta finns 50 elever på Österåkers friskola. Antalet
elever i andra kommuner är högre än budgeterat och bidrar till att kostnaderna ökat. Idag finns
totalt sett 25 st elever i andra kommuner som det saknas budget till med ett årsbelopp om 1725 tkr.
Gymnasiet- för närvarande har vi 367 elever på gymnasieprogram och nu under hösten är det
preliminära antalet 413 elever. Elevantalet är därmed över budgeterat med totalt sett 36 elever
och innebär en kostnad på 3,8 mkr. Prognosen för gymnasiet är svårprognostiserat med
framförallt anledningen att eleverna är asylsökande olika länge och intäkten är därför svår att
uppskatta. Årsprognosen är -2 800 tkr.
Förslag till åtgärder
•
•

Att äska om täckning för gymnasieskolans underskott på -2 800 tkr
Att minska de centrala kompetensutvecklingsmedlen på 500 tkr till 100 tkr, dvs
besparing på 400 tkr.

Efter vidtagna åtgärder uppgår den negativa årsprognosen till att enbart härröra
gymnasiekostnader; -2800 tkr.
3.2

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden ram för investeringar är 2018 600 tkr. Det finns ett större
behov av investeringar än vad ramen tillåter. De behov som inte kan täckas övergår till 2019.
Fördelning:
•
•
•
•
•
•
•

Högsjö/Marmorbyn: 75 tkr
Sävstaskolan: 100 tkr
Slottsskolan F-6: 100 tkr
Slottsskolan 7-9: 100 tkr
Slottsskolan F-6: 40 tkr
Förskolorna: 160 tkr
Kansliet: 25 tkr
= 600 tkr

4 Kompetensförsörjning
4.1

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
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2018-01-01 - 2018-08-31= 5,29
2017-01-01 - 2017-08-31 = 6,86
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

Behovet av behöriga lärare, specialpedagoger och förskollärare är särskilt stort. Till hösten
kommer totalt sett ca 5 lärare vidareutbildas till behöriga lärare/förskollärare och inom
specialpedagogik-/lärare genom en satsning på 1 mkr årligen.
Det har varit svårt att hitta lämpliga rektorer med chefserfarenhet till Slottsskolan 7-9,
Sävstaskola och Högsjö skola men efter en tid så har det landat i tre bra rekryteringar.

5 Intern kontroll
Syftet med intern kontroll är att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och
starka sidor samt att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Rutiner att följa upp år 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att kvalitetspolicyn och dess årshjul följs inom hela förvaltningen. Ansvarig för
uppföljning: Kanslichef/Verksamhetscontroller
Att vidtagna åtgärder och utredningar görs vid kränkningar Ansvarig för uppföljning:
Kanslichef/Verksamhetscontroller
Att elever i grundskola får lika många undervisningstimmar i varje ämne utifrån
Skolverkets timplan – oavsett skola. Ansvarig för uppföljning:
Kanslichef/Verksamhetscontroller
Att månatliga ekonomiska uppföljningar görs av budgetansvarig chef. Ansvarig för
uppföljning: Ekonom
Att enheter följer regler för direktupphandling. Ansvarig för uppföljning:
Gymnasiehandläggare
Att enheter följer upphandlade ramavtal. Ansvarig för uppföljning:
Gymnasiehandläggare
Att alla barn som går i skola och barnomsorg finns i systemet dvs att inga barn som
inte är inskrivna går i verksamheterna.. Ansvarig för uppföljning:
Barnomsorgshandläggare
Att personal till barn och elever med skyddad identitet följer gällande hantering
Ansvarig för uppföljning: Barnomsorgshandläggare
Att lärare kvitterar lektioner i IST. Ansvarig för uppföljning: Systemförvaltare
Att åtgärdsprogram läggs in i Extens. Ansvarig för uppföljning: Skolhandläggare

6 Framtid
•

Samverkan med skolverket om Bästa skola kommer att vara huvuduppdraget under de
närmsta 3 åren.
6

•
•
•
•
•
•
•

Det råder platsbehov inom förskola och skola och fortsättning i att kartlägga behov
och kolla alternativ till lösningar pågår.
Att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande är något som fortsatt behöver
utvecklas och stärkas på skolorna.
Hela Barn- och utbildningsförvaltningen behöver bli mer kostnadseffektiv. Effektiva
lösningar som slutligen gynnar barnen och eleverna och bidrar till ökad kvalitet.
Att fortsätta kompetensförsörjningen med vidareutbildning av obehöriga lärare.
Att stärka och utveckla kvaliteten dvs kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och
verksamhetsnivå. Små ständiga förbättringar som leder till högre kvalitet är av vikt.
Byggnation av Slottsskolan 7-9 och en förskola, vid kvarteret Loke, fortsätter.
Förskolan kommer så småningom att få ett namn.
Genom statsbidrag för ökad likvärdighet för kommande läsår med ett belopp om
ca 8,5 mkr kan satsningar göras för att öka likvärdigheten inom och mellan skolor.
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1 Viktiga händelser
Anvisning
Rangordna viktiga händelser kortfattat och i punktform.
Den nya lagstiftningen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus i skarp drift från
årsskiftet. Vingåker har så här långt klarat hemtagningen och har kortast genomsnittlig tid i
länet på sjukhus före hemtagning.
Arbetsmiljöverkets fortsatta inspektion av äldreomsorgen
Värmeböljan
Start av språkvänsprojekt
Utgivning abv boken "Världen flyttar in"
Start av servicegrupp i hemtjänsten
I(nförandet av ett nytt ekonomisystem och ny kontoplan har inneburit mycket merarbete och
stor osäkerhet i prognoser och rapportering. En del av denna osäkerhet kvarstår fortfarande.

2 Nämndens/enhetens mål
Anvisning
Kortfattad övergripande status av hur nämnden/enheten arbetar med måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges mål.
Integrationsenheten arbetar med tidiga insatser för att på sikt snabba på integration och
minska antalet invånare som är beroende av försörjningsstöd och därmed även sänka
försörjningsmåttet.

3 Ekonomi
Underskottet fortsätter att öka och den prognos som nu lämnas innebär ett rekordstort
underskott på över 13 miljoner kr. Förvaltningen har till socialnämnden och kommunstyrelsen
redovisat orsaker och åtgärder som vidtagits.
Förvaltningen har också redovisat förslag på kostnadssänkningar.
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3.1

Ekonomisk utvärdering

Anvisning
OBS! Ekonomienheten ansvarar för att lägga in datat i tabellen! Vid ev funderingar
kontakta resp förvaltningsekonom.
Anvisning till ekonom:
Information till tabellen hämtas manuellt från månadsuppföljningsrapporten i Excel och
som måste vara helt färdig innan tabellen fylls i. (Inga automatiska uppdateringar sker
mellan Stratsys och Excel).
Nettoavvikelsen anges +/- i tkr och avser nettoavvikelsen jämfört med budget för aktuell
period.
Prognos anges +/- i tkr och avser nämdens/enhetens eventuella nettoavvikelse jämfört med
budget vid årets slut..Information hämtas från ovan nämnda Excel-rapport.

Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-0831, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31 (enl
Tertial 1), tkr

818

1058

118

-711

0

0

-8893

-12500

-7567

4455

3540

1218

Äldreomsorg

-1449

-5317

-3341

Summa

-5780

-13219

-9572

Nämnd och Förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinderomsorg

Anvisning
Kommentera kortfattat nettovavvikelsen för perioden samt prognosen för helåret.
Om en negativ prognos lämnas ska de åtgärder nämnden vidtar för att hålla
budget/minimera den negativa avvikelsen redovisas.
Socialnämnden har under en rad av år inte kompenserats för ökade behov inom
funktionshinderomsorgen och Individ- och familjeomsorgen. Stora underskott finns i år för
försörjningsstöd, placeringar av barn- och unga samt missbrukare.Ett stort underskott finns
även inom hemtjänsten där behoven ökat snabbare än resurstillskotten. För hälso- och
sjukvården beror underskottet enbart på kostnader för inhyrd personal. Då det för närvarande
näst intill råder balans i förvaltningen på HSL-personal är det mökligt att se en ljusare framtid
för just den kostnaden.
I och med att ekonomigruppen nu är fulltalig finns förutsättningar för ett förändrat och mer
aktivt arbete för att sänka försörjningsstödet. samarbete sker med arbetsförmedlingen,
viadidakt och personalenheten för att bland annat erbjuda t.ex. extra tjänster. En genomgång
av alla kontaktpersonsuppdrag har genomförts. Nya scheman och bemanningskrav inom
Hälso- och sjukvården. Arbete med riktlinjerna för äldreomsorgen. Avvecklingen av Ung
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Integration löper på enligt planerna och inget tyder idag på att kommunala medel ska komma
att behöva användas för den verksamheten.
Det finns ingen möjlighet för socialnämnden att under innevarande år vidta så drastiska
åtgärder att nämnden kan lämna ett nollresultat. Fokus ligger på att vidta åtgärder som på kort
och lång sikt sänker kostnaderna men förvaltningens övertygelse är att en framtida budget i
balans också kräver betydande resurstillskott.
3.2

Investeringar

Anvisning
Skriv kortfattad status för de investeringar nämnden/enheten har planerat under året.
Bike around, ej genomförd
Möbler personalrum,kontor och väntrum ifo inköpta
kontorsmöbler äldre- och funktionshinderomsorg, inköp pågår
telefoner för tes
bärbara datorer med dockning, delvis genomfört
Ny teknik arbete pågår men det är mycket långa upphandlingsprocesser varför större delen av
kostnaderna sannolikt inte kommer 2018.

4 Kompetensförsörjning
4.1

Sjukfrånvaro

Anvisning
OBS! Personalenheten ansvarar för att lägga in data för sjukfrånvaro!
Anvisning för Personal:
Uppgifter hämtas via självservice under Beslutsstöd -> rapporter -> sjukfrånvaro i procent
av arbetad tid. OBS! Ange rätt period - samt jämför med motsvarande period året
innan.Aktuella siffror anges först, därefter äldre värden.
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:
2018-01-01 - 2018-08-31 = 10,63
2017-01-01 - 2017-08-31 = 10,11
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. Den svåra
rekryteringssituationen ställer extra stora krav på befintlig personal och riskerar i längden
att leda till fortsatt hög ohälsa.
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4.2

Rekryteringsläge

Anvisning
Ange kompetensgap och kortfattad kommentar kring läget.
För socialsekretrare i barn- och familjegrupp har kommunen en näst intill unikt stabil
situation. Försöket med 35 timmars veckan har troligen bidragit till detta. Det är fortfrande
svårt att rekrytera chefer och sjuksköterskor, speciellt med erfarenhet vilket ger en lönepress
uppåt. Under året har bristen på undersköterskor blivit allt större och nämnden lyckades inte
rekrytera tillräckligt många semestervikarier. Även fasta tjänster är det mycket svårt att
rekrytera till. En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen men med den nationella
bristen på arbetskraft är dessa inte tillräckliga.

5 Intern kontroll
Anvisning
Beskriv kortfattat hur nämnden/enheten arbetar med internkontroll.
Nämndens internkontroll styrs av internkontrollplanen och utförda insatser redovisas löpande
i månadsrapporterna till nämnden.

6 Framtid
Färre pesoner i arbetsför ålder, färre av dem som söker sig till vård och omsorg och en kraftig
ökning av vårdbehovet genom betydligt fler äldre.Socialnämnden delar sin stora
framtidsutmaning vad gäller personalförsörjning med resten av landet och resten av
västvärlden. Ökad arbetsdelning, vilket i sig ofta leder till försämrad effektivitet och högre
kostnader, ökad användning av ny teknik och sänkta ambitionsnivåer för kvalité kommer att
bli nödvändiga åtgärder inom de kommande 10 åren. Stora lokala satsningar som lyckas kan
endast komma att mildra den situationen, inte undanröja den.
En glädjande utveckling är att ökningen av alkoholkonsumtionen har avstannat och bland
ungdomar märks en tydlig minskning i landet av drickande.
Stora förändringar kan vara på gång genom översynen av såväl Socialtjänstlagen som lagen
om Stöd och Service.
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1 Viktiga händelser














11 egna evenemang har område upplevelser arrangerat under våren och sommaren både i
Slotts- och Tennisparken, totalt 5 803 besökare.
18 kostnadsfria lovaktiviteter under sport- och påsklov har anordnats av våra egna
verksamheter och av föreningslivet, totalt 1 141 barn deltog.
21 kostnadsfria sommarlovsaktiviteter anordnade av våra egna verksamheter och av
föreningslivet lockade 2 835 barn.
Utöver våra egna evenemang har föreningslivet - med bidrag från kommunen anordnat många stora evenemang som lockat tusentals besökare.
Fritidsgården har haft öppet fem dagar i veckan hela sommaren med ca: 20 besökare varje
dag.
Vi har utökat samarbetet med Slottskolan 7–9, bland annat genom att en fritidsledare
tjänstgör på skolan en dag i veckan.
Enligt nämndbeslut har fritidsgården ökat personaltätheten och ändrat målgruppen till
10–18 år, detta på prov fram till 1/11 2018.
Biblioteket har haft sommaröppet och bl.a. erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.
Biblioteket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en landsbygdsbibliotekarie
under ett år.
Biblioteket har infört självservice med RFID-teknik.
Badet har erbjudit märkestagning vid våra friluftsbad under sommaren.
Badet har varit stängt för renovering under våren och sommaren och öppnade tidsenligt
den 20 augusti.
Renoveringen av takmålningarna i Slottet har inletts.

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 2018 har ökat med 5 sammankomster jämfört
med samma period 2017. Totalt har 2 053 sammankomster registrerats.

Antalet badande i badhuset ska öka.


Antalet badande under perioden har varit 19 129 personer. Jämfört med samma period
2017 (24 800) är det en kraftig nedgång men beror på att badet varit stängt för renovering
under 3,5 månader.

Antal program och arrangemang på biblioteket ska öka.




Antalet arrangemang har ökat från 59 st. 2017 till 68 st. samma period 2018.
Antalet besök till biblioteken i Högsjö och Vingåker ligger på en stabil nivå kring 40 000
(39 903) besökare under perioden, vilket är jämförbart med 2017.
Antalet utlån har minskat med 1,7 %, till 30 155 st. jämfört med 2017.



Lån av e-böcker har ökat med 12 % (482 st.) jämfört med samma period 2017.

3 Ekonomi
Utöver den fastställda rambudgeten har Område upplevelser sökt och tilldelats 2, 6 miljoner i
externa medel från statliga myndigheter enligt följande.
1. Socialstyrelsen. Sommarlovsaktiviteter 370 706 kr. Bidrag även 2019. Bidragets storlek
kan dock variera då det baseras på barn (6-15 år)i familjer med försörjningsstöd
2. Socialstyrelsen Lovaktiviteter 463 615 kr. Bidrag även 2019 och 2020 bidragets storlek
kan dock variera då det baseras på barn (6-15 år)i familjer med försörjningsstöd
3. Socialstyrelsen. Avgiftsfri simskola 239 163 kr För barn i förskoleklass.
4. Länsstyrelsen. Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 527 290 kr 2018.
Troligtvis bidrag även 2019.
5. Kulturrådet Bokinköp 30 000 kr.
6. Kulturrådet Landsbygdsbibliotekarie 900 000
7. MUCF. Öppen fritidsverksamhet 99 000 kr
Totalt 2 629 832 Kr

3.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-08-31, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Nämnden

47

0

Badhuset

-71

-100

Turism / fritid

-20

0

Fritidsgården

-27

0

Bibliotek

191

0

Kultur

228

0

348

-100

Bidrag
Administration
Summa

Ingen större avvikelse är att redovisa ej heller någon förväntad avvikelse på helår.
3.2

Investeringar

Nya möbler och utrustning till badhuset för ca 100 000 kr har anskaffats, nya inventarier till
slottet på ca 100 000 kr. Biblioteket planerar att under hösten investera i nya bokhyllor som
behöver bytas ut, ny matta i sagorummet samt ljuddämpande skärmar i kontorslandskapet.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid:

Badhuset
2018-01-01 - 2018-08-31 = 0,79
2017-01-01 - 2017-08-31 = 0,79
Biblioteket
2018-01-01 - 2018-08-31 = 1,15
2017-01-01 - 2017-08-31 = 2,24
Fritidsgården
2018-01-01 - 2018-08-31 = 1,0
2017-01-01 - 2017-08-31 = 0
Slottet
2018-01-01 - 2018-08-31 = 0
2017-01-01 - 2017-08-31 = 0,89

4.2

Rekryteringsläge

En ny fritidsledare har rekryterats till fritidsgården, övrig personal på fritidsgården har övergått till
semestertjänster (tidigare uppehållstjänster) En landsbygdsbibliotekarie har tillsatts på ett år med
bidraget från Statens Kulturråd, och vikarierande barnbibliotekarie har tillsatts p.g.a.
föräldraledighet. En visstidsanställning på badet, 11 månader med stöd från arbetsförmedlingen.
Område upplevelser har haft en extratjänst som alternerat sin anställning både på badet,
fritidsgården och på biblioteket, därutöver sju stycken feriearbetare och visstidsanställd
sommarpersonal.

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

6 Framtid
Område upplevelser




Ett arbete med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program bör inledas.
Ombyggnaden av Säfstaholms slott kommer inledas under hösten och ambitionen är att
kunna öppna slottet till sommaren 2019 med en bred och spännande verksamhet.
Arbetet med att utveckla slottsparken fortsätter. En detaljplan arbetas fram och
presenteras i samråd.




En lokalförsörjningsplan för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar tas fram i
samråd med förvaltningar och föreningar.
Satsningen på gratis lov- och sommarlovsaktiviter fortgår under 2019 inklusive en
framtidstrovecka.

Badet





Det är ett växande intresse för alla nya kurser som badhuset erbjuder.
Badhuset är renoverat och en nyinvigning kommer äga rum den 15 september.
Gratis simskoleverksamhet för barn i förskoleklass kommer erbjudas tillsammans med
övrig simskoleverksamhet.
Badet medverkar med gratis lovaktivitetet.

Biblioteket





Biblioteket kommer att medverka under eMedborgarveckan i oktober.
Barnen kommer att få se teater ”Den fula ankungen”, dockteater på arabiska samt på
höstlovet en föreställning om Frankenstein.
Arrangemang för vuxna i höst blir bland annat författarbesök med Lars Furborg,
föreläsning om svamp, författarbesök med Andreas Jakobsson som skrivit Svinnlandet,
Arkivens dag samt en mångspråkig poesiafton.
Kommunen går in med en ansökan till Internetstiftelsen om medel för att inrätta ett
digidelcenter i samband med att lokalerna renoveras.

Fritidsgården







Musikrummet är fullt utrustat och flera grupper har spelat och repat under året.
Fritidsgården jobbar och kommer att jobba för att få yngre besökare mer intresserade av
vår verksamhet.
Fritidsgården kommer inleda sin planering inför flytten till nya fritidsgården 2020.
Under höstlovet planeras ett LAN på fritidsgården och samordnas med övriga
programpunkter under lovet.
Arbetet med att stärka integrationen fortsätter och fritidsgårdens arbete med olika
drogförebyggande aktiviteter planeras.
Fritidsgården har erhållit särskilda medel från MUCF för att öka kvaliteten i
verksamheten med insatser redan under hösten 2018.
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1 Viktiga händelser
Samhällsbyggnadsnämnden
•
•
•
•
•

Projektet om seniorboende i kransorterna fortsätter, vi har fyra studiecirklar igång där
det utreds hur en byggnation ska vara möjlig ute i de olika orterna.
Två vakanta tjänster på miljösidan, rekrytering pågår.
Inventering av de enskilda avloppen fortsätter i kommunen. Vi behöver dock öka
takten på inventeringen om vi ska nå regeringens mål.
Vi har haft Länstyreisen hos oss på revision av vår livsmedelstillsyn.
Arbetet med översiktsplanen kommer påbörjas under hösten

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 årets 8 första månader varit ganska bra. Vi ligger bra till när det gäller våra intäkter på
byggsidan. När det gäller miljösidan ligger vi inte riktigt i fas. Beror lite på att vi har nya
tjänster och någon som inte är tillsatt ännu. Hittills under året har vi arbetat hårt med att
genomföra inspektioner och vi har lyckats ganska bra, vi är inte riktigt i fas på några områden,
framförallt på miljöfarlig verksamhet och lantbruk.
Inventeringen av enskilda avlopp går i enlighet med plan. En handläggare rekryterades i
böljan 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 har alla förutsättningar för att göra det. Vi behöver
komma i mål med frågan om ett ärendehanteringssystem för bygglov .
Arbetet med detaljplaneläggningen sker kontinuerligt, och under 2018 kommer vi att arbeta
parallellt med dessa och översiktsplanen.
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3 Ekonomi
3.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-0831, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Prognos 2018-12-31 (enl
Tertial l), tkr

-8

O

O

Bygg och Plan

1732

1500

O

Områdesplanering

-492

O

O

Bostadsanpassning

336

500

O

Miljö

198

O

O

1766

2000

O

Samhällsbyggnadsnämnden

Summa

Vi har ett överskott i budgeten med l 700 tkr. Det överskottet kan främst härröra från tre
delar.
•
•
•

En lägre kostnad för bostadsanpassning
En tjänst som är vakant och att tjänsten som trafikingenjör inte är tillsatt
Intäkterna på byggsidan

Prognosen är att det överskottet kommer vara ca 2 000 tkr vid årets slut

3.2

Investeringar

Beslut KF § 117,
2017-11-27

Totalbelopp
budget

Utfall augusti

Återstår

Investeringar

320

O

320

Exploateringar (ska omfördelas)

O

O

O

Summa nämnd

320

O

320

SUMMA
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

320

O

320

Nämnd Samhällsbyggnad

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

Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden; 170000 kr år 2017

Vi har utrett om hela kommunen ska arbeta i samma ärendehanteringssystem. Det arbetet ska
genomföras under slutet av 2017 och början av 2018.Det har gjorts och som det ser ut nu så
har vi två alternativ. Antingen vara kvar i vårt nuvarande system och uppdatera det, eller
upphandla och byta system. Pengarana som är avsatta vill vi använda under 20189 om det är
möjligt.
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4 Kompetensförsörjning
Det går 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 2018 har varit bra och vi har lyckats knyta till oss bra kompetens.
Svårigheten har varit att antalet som söker är färre och kommer ibland ganska långt ifrån.

4.1

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % avarbetad tid:
2018-01-01 - 2018-08-31

=

2,77

2017-01-01 - 2017-08-31 = 5,75

Sjukfrånvaron har gått ner jämfört med samma period 2017. Det är små avdelningar som
påverkas mycket när någon är sjuk någon längre tid. Vi har inte haft det under året, vilket har
varit positivt,

4.2

Rekryteringsläge

Område samhällsbyggnad
Vi rekryterar framförallt på miljösidan och när vi har gjort det, rar vi fortfarande in ett antal
sökande (ca 10 på varje tjänst) Många kommer direkt från skolan, men det finns även en och
annan som har erfarenhet. Vi försöker rekrytera personal som har kompetensen, men som
även har koppling till närområdet.
•
•

Rekryterar för närvarande en gruppchef till bygg, plan och miljö. Tjänsten kommer
vara delad mellan gruppchef på 70-80 % och miljöinspektör på 20-30 %.
Vi rekryterar även en miljöinspektör som ska arbeta med hälsoskydd.

5 Intern kontroll
Nämndens intemkontroll enligt Nämndplan för samhällbyggnadsnämnden år 2018
Ärendehantering:
•

Överklagande av nämndbeslut och delegationsbeslut
Kontrollfrekvens - halvårsvis

Under året har vi haft ett överklaganden på bygglov som vi har handlagt enligt fastställd rutin.
Under 2018 har inget av samhällsbyggnadsnämndens beslut inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden överklagats.
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Handläggning:
•

Till~yn~- uch kontrollplullcr
Kontrollfrekvens - årsvis

Antal utförda planerade inspektioner inom miljöbalkens och livsmedelslagens ska kontrolleras
årsvis. GenomfOrs i bokslutet.
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Int8mkontroll för år 2016
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6 Framtid
Vi har haft full bemanning på miljösidan, men nu måste vi rekrytera igen. Vi söker fOr
närvarande en gruppchef/miljöinspektör och en miljöinspektör med inriktning mot
häl so skydd.
Vingåker har fortfarande ett ganska bra byggande av villor, så intäkterna fOr bygglov ser
positiv ut. Det är även positivt att fler vill bosätta sig här.
En väg in har pågått under snart ett år och har fungerat väldigt bra.
2018 har varit och kommer vara ett år där vi fortsätter att bygga upp en organisation för att
utveckla Vingåker till en smart landsbygd. Med de rekryteringar som genomfOrs under året
och den organisationsförändring som är påbörjad kan vi möta de förväntningar som ställs på
oss.
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Katrineholm 21 september 2018

Vingåker kommun
643 80 Vingåker

Delårsrapport Vingåker Vatten och Avfall AB, 556766–0302
period januari till augusti 2018
Allmänt gällande verksamheten
Vatten och Avlopp
Under året har vi prioriterat projektering av ledningar som behövs i och till område Ålsäter samt också ledningar som ska förläggas från Lytterstaområdet till
vattenverket och in till tätorten.
Ledningarna från Lytterstaområdet är bland de viktigaste investeringar som Vingåker Vatten och Avfall AB står inför för att trygga den framtida vattenleveransen och vattenkapaciteten för Vingåkers kommun.
Idag utnyttjas kapaciteten på ledningsnätet från vattentäkten till vattenverket
(råvattenledning) till 100% och det finns inga marginaler att ta utav vid vattenläckor och längre perioder av torka, vilket också gör att möjligheten till utbyggnader av tätorterna minimeras. För att öka kapaciteten och minimera sårbarheten för vattenleveransen måste råvattenledningens kapacitet ökas på
sträckan mellan Lyttersta vattentäkt till vattenverket. Samtidigt som detta görs
kan också avloppsproblematiken vid vattentäktsområdet lösas.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se

Renhållning
Verksamheten har fungerat mycket bra under perioden. Utöver ordinarie daglig verksamhet fortsätter arbetet för att få till en ny återvinningscentral vid Vik. Projektering under marknivå har gjorts och det kvarstår projektering över marknivå varpå upphandling
kan ske av entreprenaden. Den nya återvinningscentralen beräknas stå färdig 2020.
Ägardirektiv
Vingåkers kommuns syfte med Vingåker Vatten är
• Att äga Vingåkers kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar,
• Att tillsammans med Katrineholms kommun och Flens kommun med bolag säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter
framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.
Uppsatta mål med bolaget är att
• bolaget i all verksamhet agerar miljömedvetet
• bolaget visar positivt resultat efter finansnetto
• bolaget genom god ekonomisk hushållning ska kunna finansiera sin verksamhet
Utifrån de styrande dokument som finns har framtagits en affärsplan som bolaget arbetar efter. Ett administrativt verktyg är inarbetat där mål kan följas upp.
Bolagets bedömning är att ägardirektiv och mål uppfyllts.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se

Ekonomisk utvärdering
En sammanfattande bild över omsättning och resultat framgår nedan. Belopp i
mkr.
Utfall
Jan-aug
2018

Budget
Jan-aug
2018

Utfall
Jan-aug
2017

Omsättning

23

23,2

22

Resultat

0,5

0,4

0,9

Av periodens vinst om 0,5 mkr är renhållningens del 0,35 mkr.
De båda verksamheterna löper väl enligt den budget som finns för motsvarande
period. I den budget och de prognoser som framtagits för 2019–2021 finns ett
behov av att förstärka bolagets ekonomi genom höjda avgifter. Bolaget har i
juni föreslagit till Kommunfullmäktige om att fatta beslut om höjda avgifter för
såväl renhållnings- som VA-verksamheten att gälla från den 1 januari 2019.
Resultat och balansräkning framgår av bilaga 1 och 2.

Investeringar
Under perioden uppgår bolagets investeringar till 2,8 mkr. Investeringarna är
främst att hänföra till projekteringarna vid Lyttersta- som Ålsäterområdet. Förutom detta har investeringar gjorts i flödesmätare i syfte att lättare finna vattenläckor.

Björnar Berg, VD

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se

Bilaga 1

Vingåker Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Vatten och Avlopp

Renhållning

Administration

Totalt

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

201801-201808

201801-201808

201701-201708

201801-201808

201801-201808

201701-201708

201801-201808

201801-201808

201701-201708

201801-201808

201801-201808

201701-201708

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

14 608

14 783

13 941

8 379

8 379

8 055

0

0

0

22 987

23 162

21 996

11

0

21

0

0

0

4

0

67

16

0

87

14 619

14 783

13 962

8 379

8 379

8 055

4

0

67

23 003

23 162

22 083

Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVAAB

-6 306

-6 625

-5 901

-5 882

-5 910

-5 724

0

0

0

-12 188

-12 535

-11 626

Fördelad verksamhetstjänst från SVAAB

-2 175

-1 958

-1 497

-481

-606

-478

0

0

0

-2 656

-2 565

-1 975

Köpt administrativ tjänst från SVAAB

-1 166

-1 113

-1 055

-1 084

-1 107

-1 010

0

0

0

-2 250

-2 220

-2 065

-139

-73

-160

-51

-37

-79

-39

0

-71

-229

-111

-310

0

-43

0

0

-27

0

-41

0

-41

-41

-70

-41

-3 603

-3 661

-3 525

-383

-352

-352

0

0

0

-3 986

-4 013

-3 877

-13 389

-13 473

-12 138

-7 881

-8 039

-7 643

-80

0

-112

-21 350

-21 514

-19 894

1 230

1 310

1 824

498

340

412

-76

0

-45

1 653

1 648

2 189

Ränteintäkter och räntekostnader

-1 041

-1 047

-1 204

-147

-167

-129

0

0

0

-1 188

-1 214

-1 333

Resultat efter finansiella poster

189

263

620

351

173

283

-76

0

-45

465

434

856

Resultat

189

263

620

351

173

283

-76

0

-45

465

434

856

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Vingåker Vatten och Avfall AB
Balansräkning

201808

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt mark

0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

14 046

Maskiner och andra tekniska anläggningar

89 564

Inventarier, verktyg och installationer

3 105

Pågående nyanläggningar

4 931
111 646

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

500
112 146

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

0

Fordringar
Kundfordringar

1 109

Fordringar hos koncernföretag

2 000

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0
365
3 475

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8 090
11 564

123 711

EGET KAPITAL OCH SKULDER

201808

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

-1 000
0
-1 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förslust
Periodens resultat

-3 000
-464
-3 464
-4 464

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

-960

Avsättningar
Avsättningar

-2 192

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

0
-99 700
-99 700

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-2 868
0
-1 267
0
-12 259
-16 395

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-123 711

Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

1 (4)

Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande delårsrapport.

Verksamheten i Aktiebolaget Vingåkershem 2018.01.01-2018-08-31
Händelser under året
Investeringar

Under rapportperioden har följande investeringar gjorts.
Rotrenovering av Herrgårdsvägen
Ombyggnad f d SEB-banken
Renovering lägenheter på Poringsvägen, Vannalaplan samt ett antal badrumsrenoveringar efter
vattenskador.
Ny tvättstuga på Vannalaplan.
Utemiljö, belysning samt ombyggnadtioner entréer på Gränden.
Byte av ventilation på Bondegatan restaurang Joans..
Underhåll

Underhållskostnaden t.o.m 2018-08-31 uppgår till 22.109 tkr eller 748kr/m2, i detta ingår planerat
lägenhetsunderhåll med 3.060 tkr och övrigt planerat underhåll med 17.083 tkr.
Oplanerat lägenhetsunderhåll uppgår till 552 tkr och oplanerat övrigt underhåll till 1.414tkr.
Det planerade underhållet består bl.a av:
Rotrenovering Herrgårdsvägen.
Renovering flertalet lägenheter.
Belysning, entreer, utemiljö Gränden
Byte ventilation Joans.
Viktiga händelser

Stam/rotrenovering på Loke 3 (Herrgårdsvägen).

Resultatutveckling

Delårsrapporten visar ett negativt resultat på 16.801 tkr före skatt. Bedömningen är att om inget
oförutsett händer så kommer resultatet för 2018 att landa på -8.000 tkr ,dvs drygt 5.000 tkr under
antagen budget. Avvikelsen i stort beroende på ökade kostnader gällande rotrenovering
Herrgårdsvägen.
Vingåker 17 september 2018

Lars Ingebrigtsen
VD

Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2 (4)

2018-01-01
-2018-08-31
(8 mån)

2017-01-01
-2017-08-31
(8 mån)

20 783 194
3 284 592
24 067 786

20 880 867
2 915 826
23 796 693

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-31 057 329
-2 193 832
-4 417 412

-14 790 123
-1 538 378
-3 862 531

-2 530 040
-40 198 613
-16 130 827

-2 507 781
-22 698 813
1 097 880

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

1 173
-671 271
-670 098
-16 800 925

3 101
-892 445
-889 344
208 536

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
0
-16 800 925

0
0
208 536

Årets resultat

-16 800 925

208 536

Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

TILLGÅNGAR

3 (4)

2018-08-31

2017-08-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

117 095 684
1 445 263

118 276 747
1 741 614

39 184 491
157 725 438

24 187 020
144 205 381

40 000

40 000

50 257
11 402
101 659
157 827 097

25 690
0
65 690
144 271 071

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

888 288
81 785
188 922
1 158 995

938 095
33 643
177 055
1 148 793

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 154 198
8 154 198
9 313 193

5 432 433
5 432 433
6 581 226

167 140 290

150 852 297

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 (4)

2018-08-31

2017-08-31

1 000 000
5 319 899
6 319 899

1 000 000
5 319 899
6 319 899

25 974 783
-16 800 925
9 173 858
15 493 757

25 653 537
208 536
25 862 073
32 181 972

1 885 581
1 885 581

1 959 581
1 959 581

119 222 450
119 222 450

108 845 950
108 845 950

1 620 000
6 781 661
19 356 749
2 780 092
30 538 502

1 620 000
2 802 950
477 267
2 964 577
7 864 794

167 140 290

150 852 297

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

1 (4)

Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande delårsrapport.

Verksamheten i Aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har bl a följande investeringar gjorts.
Projekt Slottsskolan 7-9, byggnation pågår, rivning utförd samt stommontage påbörjat.
Projektering av Loke 4 har skett.
Sävstaskolan utemiljö samt renovering tak.
Badhuset har renoverats.
Projektering ombyggnation av Säfstaholms slott.
Klassrumsrenovering Slottsskolan F-6.
Byte tak på Humlegården.
Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m 2018-08-31 uppgår till 10.851 tkr eller 166 kr/m2, i detta ingår planerat
underhåll med 9.445 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 1.406 tkr.
Det planerade underhållet består bl.a av:
Slottsskolan nybyggnation.
Slottsskolan F-6 renovering.
Projektering Loke 4 (Förskola)
Renovering Badhus.
Projektering Säfstaholms slott
Takbyte Humlegården.
Viktiga händelser
Renovering Badhus.
Byggnation av Slottsskolan.
Start projekt Slottet.
Inköp av Vingåker Kraft AB
Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett negativt resultat på 1.3 Mkr före skatt. Bedömningen är att om inget oförutsett
händer så kommer resultatet för 2018 att landa på ett nollresultat.
Vingåker 17 september 2018

Lars Ingebrigtsen
VD

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

Resultaträkning

2 (4)

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

(8 mån)

(8 mån)

41 591 413
270 194
41 861 607

44 611 875
210
44 612 085

-28 066 323
-4 428 454
-4 523 802
-4 684 378
-41 702 957
158 650

-24 402 842
-3 314 694
-4 284 883
-4 813 777
-36 816 196
7 795 889

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2 000
226
-1 499 245
-1 497 019
-1 338 369

2 000
394
-2 259 295
-2 256 901
5 538 988

Årets resultat

-1 338 369

5 538 988

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

Balansräkning

3 (4)

2018-08-31

2017-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

280 764 234
3 355 982

287 295 282
3 609 238

55 900 451
340 020 667

3 465 332
294 369 852

3 680 000
500 000
40 000

0
0
40 000

49 716
736 368
5 006 084
345 026 751

34 821
1 440 816
1 515 637
295 885 489

3 227 488
600
17 007 677
256 168
20 491 933

5 863 351
0
1 322 806
365 261
7 551 418

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

80 593 178
80 593 178
101 085 111

13 604 475
13 604 475
21 155 893

SUMMA TILLGÅNGAR

446 111 862

317 041 382

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038

Balansräkning

4 (4)

2018-08-31

2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

48 072 870
-1 338 369
46 734 501
50 734 501

50 364 792
5 538 988
55 903 780
59 903 780

9 275 000
9 275 000

9 275 000
9 275 000

364 504 500
364 504 500

230 748 000
230 748 000

4 368 000
9 638 036
1 635 328
5 956 497
21 597 861

4 368 000
5 517 276
2 559 223
4 670 103
17 114 602

446 111 862

317 041 382

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

134 (x)

KS 2018/444

Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fattat beslut KF § 11/2014.
2. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse
20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya
bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.
Beslutsunderlag
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Cirkulär 18:31 från SKL med tillhörande bilagor.
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga.
Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse
20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya
bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
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Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse
20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya
bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Bifogas till cirkuläret
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret.
Förslag till lokala beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen/landstinget/regionen beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian
Wennström
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Victoria Bergner

Niclas Lindahl
Bilagor:

1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2018-05-29

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.

2018-09-14

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a.
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPFKL18.
För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPFKL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14
har antagits.
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,
regioner och kommunalförbund.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk.
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K,
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som
anställda.
Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag”
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).
Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.
PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.
En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller
hon omfattas av OPF-KL.
Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i
tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit
fram.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.
Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar.
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.
Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller
föräldraledighet.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:
a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från
avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.
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Samordning (§ 6)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.

Uppgiftsskyldighet (§ 7)
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och
sammanträdesersättning mm.

6

2018-09-14

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav
på minsta omfattning av uppdraget.
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt
efterlevandeskydd (§ 2).
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.
Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.
Pensionsavgifter (§ 5)
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela
den pensionsgrundande inkomsten.
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka
sitt kapital.
Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.
En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska
inte anses vara en begränsning av denna princip.
För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.
Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten.
Även här avses även endast en uppräkning.
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången
av kalenderåret (t+1).
Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala
pensionsmyndigheten tagit fram.
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.
Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började
betalas ut.
Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande
omfattning på uppdraget fastställas.
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva
årsarvodet.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning
dividerat med uppdragets omfattning.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.
Efterlevandeskydd (§ 11)
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid om 40 %.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

132 (x)

KS 2018/437

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande finns sex stycken inkomna medborgarförslag som inte har
besvarats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-09-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-09-18
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/437

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats – andra halvåret 2018
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. För närvarande finns sex stycken inkomna medborgarförslag som inte har
besvarats.
Bilagor
Redovisning, 2018-09-18

Ralf Hedin
Kommunchef

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2018-09-18
Dnr

Medborgarförslag

Remissinstans
KS

Inkom till
KF
2016-07-13

2016/263

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. Ställplats Högsjö.
Medborgarförslag om att Vingåkers infarter bör
prydas med internationella flaggor på lyktstolpar.
Medborgarförslag om att ta fram en elbilsstrategi

KS

2018-03-01

KS

2018-04-23

KS

2018/374

Medborgarförslag om badflotte med tillhörande
stege till Hullabadet i Österåker
Medborgarförslag om konsthörna

2018/411

Rösträttsdiplom för ungdomar

2018/91
2018/211
2018/319

Förslagsställare

Kommentar

Yngve och Britt-Marie
Andersson
Samverkarna Vingåker

Besvaras av KF 2018-10-29

2018-06-13

Åke Tholin – Vingåkers
elbilsförening
Ingrid Hultgren

KFN

2018-07-27

Becca Chaney

KS

2018-03-03

Becca Chaney

Besvaras av KS Kvartal 1
2019
Besvaras av KS kvartal 2
2019
Besvaras av KFN kvartal 2
2019
Besvaras av KS kvartal 1
2019

Besvaras av KS 2018-12-10
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

133 (x)

KS 2018/438

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.
För närvarande finns sju motioner som inte är bevarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-09-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-09-18
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/438

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.
För närvarande finns sju motioner som inte är bevarade.
Bilagor
Redovisning, 2018-09-18

Ralf Hedin
Kommunchef

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2018-09-18
Dnr

Motion

2017/160

Motion angående rådgivare enskilda avlopp

2017/375

Förslag på Samåkningsparkering i Vingåkers
kommun.
Motion om tillståndsplikt för tiggeri på
offentlig plats
Motion om att anlägga en solcellspark på
högen vid Viks återvinningsanläggning
Motion om utredande och planerande utifrån
Bunkefloprojektet i Vingåkers skolor
Motion om hälsovecka
Motion om vattentornet

2018/173
2018/210
2018/236
2018/263
2018/327

Remissinstans
SBN

Inkom till
KF
2017-04-20

Förslagsställare

Kommentar
Besvaras av KF kvartal 1 2019

2018-04-23

Lars-Göran Karlsson
(SD)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Lars-Göran Karlsson
(SD)
Åke Tholin (V)

KS

2017-10-09

KS

2018-04-09

KS
BoU

2018-05-04

Hans Averheim (VTL)

Besvaras av KF kvartal 1 2019

KS
KS

2018-05-18
2018-06-18

Roger Fredman (VTL)
Hans Averheim (VTL)

Besvaras av KF 2018-11-26
Besvaras av KF kvartal 1 2019

Besvaras av KF kvartal 1 2019
Besvaras av KF kvartal 1 2019
Besvaras av KF kvartal 1 2019
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

135 (x)

KS 2018/339

Överenskommelse mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam
nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och
arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner beslutande under 2017 att
genomföra var sin oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma
nämnden.
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholms kommun till
kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms
kommun. Katrineholms översyn visar att en samverkan i gemensam nämnd med
Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara positivt.
Under hösten 2017 anlitade Vingåkers kommun företaget Prospero för genomförandet
av en översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i
ett konstaterande att en samverkan är positiv. En dialog har förts mellan ledande
tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun kring fördelarna med en
fortsatt samverkan.
Kommunstyrelsens har för egen del fattat följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande, samt kommunchef
att underteckna överenskommelsen med Katrineholm kommun. Beslutet gäller
under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut.
Beslutsunderlag
UTKAST – Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om
samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Utvärdering från Prospero
Protokollsutdrag – Kf § 6/2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-06-27
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/339

Överenskommelse mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam
nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och
arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun fattar likalydande beslut.
Förslag till Kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande, samt kommunchef
att underteckna överenskommelsen med Katrineholm kommun. Beslutet gäller
under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut ovanstående beslut.
Beskrivning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner beslutande under 2017 att
genomföra var sin oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma
nämnden.
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholms kommun till
kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms
kommun. Katrineholms översyn visar att en samverkan i gemensam nämnd med
Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara positivt.
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Under hösten 2017 anlitade Vingåkers kommun företaget Prospero för genomförandet
av en översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i
ett konstaterande att en samverkan är positiv.
En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers
kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samverkan med Katrineholms kommun.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunfullmäktige i Katrineholms och Vingåkers (Kf § 6/2018) kommuner fattade
beslut om fortsatt samverkan i gemensam nämnd:
”Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam
nämnd tillsammans med Katrineholms kommun, under förutsättning att Katrineholms
kommun fattar ett motsvarande beslut.”
Överenskommelsen är därmed endast en formell fortsättning på vad som redan är
beslutat.
Med bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.
Konsekvenser
Ekonomiska
Vingåkers kommun har en genomsnittlig årlig kostnad för grunduppdraget i
Viadidaknämnden på 12-15 miljoner. En summa som i det nya förslaget beräknas vara
densamma. Den huvudsakliga vinsten består i kvalité och bredd inom
verksamhetsområdet.
Bilagor
-

-
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1. Parter
Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan
• Katrineholms kommun, organisationsnummer 212000-0340
• Vingåkers kommun, organisationsnummer 212000-0308
Den gemensamma nämndens namn är Viadidaktnämnden.

2. Syfte med samverkan i gemensam nämnd
Viadidaktnämnden ska verka inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till
höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Samverkan i gemensam nämnd ska även främja förutsättningarna för verksamhetens
kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling. Vidare ska den gemensamma nämnden
underlätta för Katrineholms och Vingåkers kommuner att tillvarata de möjligheter som
samverkan med andra aktörer kan ge för att stärka invånarnas förutsättningar att studera och
komma i arbete.

3. Värdkommun
Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms
kommuns nämndorganisation. Utöver vad som följer av lag, Viadidaktnämndens reglemente
och denna överenskommelse ska Viadidaktnämnden följa värdkommunens styrsystem,
riktlinjer och övriga styrdokument.
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4. Den gemensamma nämndens uppgifter
Viadidaktnämndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av
fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

5. Organisation
5.1 Viadidaktnämnden
Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser
sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.
Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande görs av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Parterna är överens om att posterna som ordförande
och andre vice ordförande ska besättas av förtroendevald från Katrineholms kommun. Posten
som förste vice ordförande ska besättas av förtroendevald från Vingåkers kommun, efter
nominering från Vingåkers kommun.
Mandatperioden för nämndens ledamöter är fyra år räknat från den 1 januari året efter att
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i riket. När val av ledamot eller ersättare sker
under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens
slut.
5.2 Viadidakt
Viadidaktnämndens förvaltning, Viadidakt, ska ansvara för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar.
Viadidakt ingår i Katrineholms kommuns förvaltningsorganisation. Katrineholms kommun är
arbetsgivare för förvaltningens personal. Viadidakts förvaltningschef är direkt underställd
kommundirektören i Katrineholms kommun.

6. Verksamhetens placering
Viadidaktnämnden ska bedriva verksamhet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Viadidaktnämnden svarar för att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar
som ska bedrivas i respektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna
bedömning ska omfattningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv
verksamhet vara vägledande.

7. Budgetprocess, planering och uppföljning
7.1 Budgetprocess
Katrineholms kommun ska i egenskap av värdkommun årligen fastställa Viadidaktnämndens
årsbudget. Innan Katrineholms kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv för kommande
budgetår ska ägarsamråd avseende Viadidaktnämnden ske mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner. Planeringsdirektivet, med förslag till ekonomiska ramar och mål för
Viadidaktnämnden inför kommande budgetår, ska lämnas till Vingåkers kommun senast sista
april.
Vingåkers kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av
Viadidaktnämndens ram.
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7.2 Viadidaktnämndens planering och uppföljning
Den planering och uppföljning som upprättas av Viadidaktnämnden, såsom plan med budget
och del- och helårsredovisningar, följer tidplan och anvisningar inom ramen för
värdkommunens styrsystem.

8. Ägarsamråd
Värdkommunen ska minst en gång per år kalla till ägarsamråd avseende den gemensamma
nämnden. Detta sammanträde ska ske i mars-april. Vid samrådet deltar:
•

Kommunstyrelsens ordförande för respektive kommun, samt den eller de politiker dessa
utser.
• Kommundirektör/kommunchef för respektive kommun, samt den eller de tjänstemän
dessa utser.
• Ordförande samt förste vice ordförande för Viadidaktnämnden.
• Förvaltningschef för Viadidakt, samt den eller de tjänstemän förvaltningschefen utser.
Vid ägarsamrådet ska ekonomiska ramar, mål, uppdrag och uppföljning gällande den
gemensamma nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att
bidra till att upprätthålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden.
Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Vingåkers kommun
kan, genom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd.
Ägarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras.

9. Kostnadsfördelning och betalning
9.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget
Kostnaderna för utförandet av den gemensamma nämndens uppgifter ska, i den mån de inte
täcks av medel från schablonersättningen avseende nyanlända eller andra intäkter, finansieras
genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemensamma medlemsbidraget ska
fördelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kommunernas sammanlagda
folkmängd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifrån befolkningsmängden i
respektive kommun den 1 november två år före budgetåret.
Vingåkers kommun ska månadsvis erlägga driftbidrag med en tolftedel av kommunens andel
av det gemensamma medlemsbidraget till Katrineholms kommun. Underlag för betalning
utgörs av de budgeterade kostnaderna för året.
Bidraget ska betalas månadsvis i förskott, senast den fjärde bankdagen efter utbetalning till
kommunen av kommunalskattemedel.
Årlig reglering av överskott eller underskott tillhörande den gemensamma nämnden
genomförs i samband med bokslut och följer samma principer som kostnadsfördelningen.
Regleringen sker genom att Katrineholms kommun gör en återbetalning av överskott eller
tilläggsfakturering av underskott.
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9.2 Medel från den statliga schablonersättningen till kommunerna för insatser för vissa
utlänningar
Enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar utbetalas en
schablonersättning för kommunernas kostnader för etableringsinsatser för nyanlända.
Parterna är överens om att dennas schablon ska användas för att finansiera de av
Viadidaktnämndens kostnader som ersättningen avser täcka. Detta omfattar nämndens
kostnader för de målgrupper schablonersättningen avser vad gäller svenska för invandrare,
samhällsorientering för nyanlända samt den särskilt anpassade vuxenutbildning för nyanlända
som förordningen anger.
Av den schablonersättning för nyanlända som utbetalas till Katrineholms och Vingåkers
kommuner ska en fördelning göras till Viadidaktnämnden med 65 procent av bidraget för
personer i åldersgruppen 20-64 år. Ungdomar som läser på gymnasiet undantas. För
Vingåkers del gäller denna fördelning de nyanlända som tas emot från och med 2019-01-01.
För de som tagits emot tidigare gäller en terminskostnad för sfi om 18 000 kr per elev.

9.3 Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter

I händelse av att Viadidaktnämnden utöver ordinarie uppgifter utför ett uppdrag, till den ena
eller båda kommunerna i enlighet med § 5 i Viadidaktnämndens reglemente, ska detta
finansieras separat och inte belasta det gemensamma medlemsbidraget.

10. Insyn i förvaltning
Båda kommunerna har rätt till insyn i förvaltning och redovisning som avser den
gemensamma nämndens verksamhet och har rätt att begära upplysningar från nämnden.
Viadidaktnämnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna
i Katrineholms och Vingåkers kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

11. Äganderätt till egendom
Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av värdkommunen och inryms i värdkommunens
investeringsbudget. Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av den
gemensamma nämnden. Alternativt hyrs fastigheter av extern part.

12. Försäkringar
Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara för att denna är
försäkrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun för övriga försäkringar som
erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet.
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13. Ersättning till förtroendevalda
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas av den kommun som valt dem. Ersättning sker enligt respektive kommuns
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

14. Arkivhantering
Katrineholms kommun ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna
i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i
värdkommunen.

15. Uppföljning av överenskommelsen
Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar för att följa upp efterlevnaden av denna
överenskommelse.

16. Revision
Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i både Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Respektive kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet och anmärkning för hela
nämnden.

17. Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i första hand lösas
genom förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän
domstol.

18. Överenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare, under
förutsättning att fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner godkänt
överenskommelsen och Viadidaktnämndens reglemente.

19. Förändringar i överenskommelsen
Om förutsättningarna för samverkan förändras har båda parterna möjlighet att påkalla
omförhandling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under
nästkommande budgetår.
Om en ny intressent vill inträda i den gemensamma nämnden ska en ny överenskommelse
upprättas. Överenskommelsen måste antas av fullmäktigeförsamlingarna i samtliga
medlemskommuner innan den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse.

20. Uppsägning av överenskommelsen
Om en part vill frånträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen.
Överenskommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den
andra parten tillhanda. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid.
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Vid avveckling av den gemensamma nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan
parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan
parterna.

21. Undertecknande
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit
var sitt.
För Katrineholms kommun

För Vingåkers kommun

Datum

Datum

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

Datum

Datum

Sari Eriksson
Kommundirektör

Ralf Hedin
Kommunchef
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Sammanfattning
Introduktion
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i
Katrineholms kommuns organisation.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har beslutat att göra var sin
oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma nämnden.
Omvärld
Trendspaningen pekar på
•
•
•
•
•
•

entydig och massiv trend vad det gäller behovet av att samverka
en ökad laglig möjlighet för kommunerna att samverka
en statlig styrning mot mer samverkan mellan kommunerna
en stor utbildningsvolym
ett större uppdrag/engagemang från kommunerna
ett formaliserat ansvar för kommunerna vad gäller arbetsmarknadsinsatser

Rekommendationer
Vår rekommendation grundar sig på en samlad bedömning av framtidstrender, jämförbara
kommuners gemensamma uppfattning av det stora behovet av samverkan samt att det utifrån
intervjuerna råder samsyn om att detta är två områden som lämpar sig väl för kommunal
samverkan utifrån en redan väletablerad samverkansform.
Frågan blir då vilket typ av samverkan som är lämpligast. Vi ser ingen anledning att bryta en
väletablerad samverkan och fungerande verksamhet för att införa en ny typ av samverkan. Vi
rekommenderar istället att Vingåker ägnar tid och kraft åt att åtgärda bristerna och bli en aktiv
part i den gemensamma nämnden. Båda kommunerna har nytta av samverkan i Viadidakt för
det skapar förutsättningar för både bredd och kompetens samt minimering av administration
och ledning. Däremot är det helt uppenbart att kommunikationen behöver utvecklas.
Vi rekommenderar ett fortsatt samarbete med mellan Vingåkers kommun och Katrineholms
kommun i en gemensam nämnd. Vi anser även att Flens kommun bör bjudas in till detta
samarbete.
Men en förutsättning och ett villkor för en fortsatt samverkan i en gemensam nämnd är att det
upprättas en tydlig planerings- och återkopplingsprocess. Denna process ska förtydliga vem
som har ansvaret för olika aktiviteter och vad aktiviteterna ska innehålla. Vingåker måste
uppleva sig som en jämlik och aktiv part i samarbetet och Viadidakt behöver tydliga
styrsignaler från Vingåker. Vår bedömning är att det inte bara är möjligt utan borde dessutom
vara ganska enkelt. Detta ansvar ligger på alla inblandade parter.
Vi rekommenderar att Viadidakt och Vingåker tillsammans med den politiska ledningen för
Viadidakt arbetar fram en planerings och återkopplingsprocess. Detta kan exempelvis
genomföras i olika workshops.
Vi rekommenderar vidare att det inom Vingåkers kommun utses en huvudkontaktperson
gentemot Viadidakt. Denna person ska samla upp Vingåkers uppfattning och säkerställa
Tel.: +Tel.: +31-13 69 70

PROSPERO Management AB
Magasinsgatan 22

V. Trädgårdsgatan 15

411 18 Göteborg

111 53 Stockholm

Org. Nr: 556559–8538
www.prospero.se

Uppgjord: Assistent

2017-11-08
Granskad:

Rapport VÅK802 Utvärdering RevA

Sida 3 (29)
mailadress

fungerande kontaktytor samt förbereda ägarsamråden så att Vingåker ger tydliga styrsignaler
till Viadidakt.
I andra hand rekommenderar vi att samverkan sker i ett kommunalförbund, gärna med fler
medlemmar. Detta är ett alternativ om parterna bedömer att det behövs en omstart.
Vi rekommenderar inte att Vingåker bygger upp verksamheten i egen regi. Det finns redan en
väletablerad och fungerande organisation som med ganska små och genomförbara
förändringar kan överbrygga de brister som finns i kommunikationen.
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INTRODUKTION
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i
Katrineholms kommuns organisation.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har beslutat att göra var sin
oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma nämnden.
Vingåkers kommun har kostnader för grunduppdraget i den gemensamma nämnden på 12–15
miljoner årligen.
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MÅL OCH SYFTE
Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Vingåkers kommun genomföra
en bedömning av vilken samverkansform som är bäst lämpad för att hantera kommunens
framtida utmaningar. De samverkansformer, med redovisade för och nackdelar, som ska
behandlas i resonemanget är:
•
•
•
•
•

Avsluta samverkan och bedriva frågorna i egen regi
Avsluta samverkan och upphandla hela eller delar av uppdragen
Samverkan utan gemensam organisationsform
Samverkan genom gemensam nämnd
Samverkan genom kommunalförbund

Syftet med uppdraget är
•

3

att ge Vingåkers kommun underlag till att värdera det fortsatta samarbetet med
Katrineholm och presentera alternativa lösningar.

ÖVERSYNENS / UTVÄRDERINGENS OMFATTNING
Omvärld
En analys av yttre påverkansfaktorer ska genomföras. Vilka eventuella för- och nackdelar kan
ses för kommunen med nuvarande samverkansform utifrån exempelvis reglerna för erhållande
av statsbidrag, övrig statlig styrning och samverkan med andra aktörer. Är det en styrka att
vara en större aktör eller finns det vinster med att vara en mindre aktör som kan minska
byråkratin till miniminivåer?
Kostnader / kvalitet
Verksamhetens kvalitet, jämfört med andra jämförbara kommuner ska ske och vägas mot de
resurser kommunen satsar på arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vad gäller den ekonomiska aspekten ska översynen särskilt belysa om de beslutade
principerna för kostnadsfördelningen mellan kommunerna är rimliga i relation till den
verksamhet som bedrivs på respektive ort och kommunernas nyttjandegrad av den
gemensamma nämndens tjänster.
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Effektivitet
Ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat ska analyseras och jämföras med andra
jämförbara kommuner avseende t ex arbetslöshet, andel som slutför vuxenutbildning med
godkända betyg och utbildningsnivå i kommunen.
Medborgarperspektivet
Översynen ska beskriva vilka eventuella för- och nackdelar som kan ses med den gemensamma
nämnden i ett medborgarperspektiv. Finns det exempelvis någon koppling mellan den
nuvarande samverkansformen och nivån på de insatser och utbildningar som erbjuds
invånarna?
Styrning
Översynen ska beskriva vilka eventuella för- och nackdelar som kan ses med en gemensam
nämnd vad gäller den kommunövergripande styrningen, uppföljningen av verksamheten och
den politiska ärendehanteringen.
Vad gäller styrningen av verksamheten ska också Viadidaktnämndens reglemente och avtalet
om samverkan i en gemensam nämnd analyseras. Dessa dokument anger ramarna för arbetet
och eventuella svagheter i dessa kan ha betydelse för att tolka de övriga iakttagelser som
översynen redovisar. Är styrdokumentens anvisningar tillräckligt tydliga, eller bedöms för
mycket ledningskraft gå åt att hantera sådant som är oklart?
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UTREDNINGENS GENOMFÖRANDE
Utredningen har genomförts andra halvåret 2017 mellan september och november. Personer
inom verksamheten och företrädare för Vingåkers kommun har intervjuats. Samtal har förts
med jämförbara kommuner och med centrala företrädare på SKL och i Riksdagens
Utbildningsutskott. Vi har även använt Kolada som statistisk databas.
Utredningen har genomförts av konsulterna Åke Jacobsson och Rainar All, Prospero
Management AB.

5

KOSTNADER
Vingåkers kommun betalar en grundavgift för tjänsterna från Viadidakt. Därutöver beställer
Vingåker tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna omfattar bl a feriearbete, flyktingmottagning, SFI
och samhällsinformation.
Tabell 1: Viadidaktnämndens årsredovisning 2016.
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2016

Budget per 31/12 2016

Avvikelse

Nämnd, ledning, stab och
service

9805

12 747

2942

Vuxnas lärande

21 728

22 770

1042

Arbetsmarknad

15 988

17 946

1958

Totalt

47 520

53 463

5943
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Kostnadsfördelningsmodellen mellan Katrineholm och Vingåker regleras i avtalet. Kostnaden
för verksamheten som inte täcks på annat sätt fördelas mellan kommunerna efter antalet
invånare.
”Bidragen ska fördelas mellan kommunerna där kostnadsfördelningen av det totala bidraget
baseras på folkmängden i respektive kommun 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras
varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret”.
Avtal Viadidaktnämnden 2016.
Enligt fördelningsmodellen är Vingåkers andel 21%.

Vingåkers ersättning till Viadidakt omfattar från 2017 ca 15 miljoner. I det ingår både
kommunfinansierade åtgärder och statsbidrag. Förutom avgiften till Viadidakt ingår kostnader
för tjänster för feriearbete, SFI, samhällsorientering och flyktingmottagande.
Från 2017 ökar Vingåkers andel med 2 miljoner per år beroende på en tidigare felräkning.
Vingåker har således enligt denna beräkning betalat 2 miljoner för lite under tidigare år och
från och med 2017 justeras det upp till den nivå som är Vingåkers verkliga andel.

6

VOLYM PÅ DELTAGANDE I VIADIDAKTS VERKSAMHETER
En frågeställning är om de beslutade principerna för kostnadsfördelningen mellan
kommunerna är rimliga i relation till den verksamhet som bedrivs på respektive ort och
kommunernas nyttjandegrad av den gemensamma nämndens tjänster.
Enligt Viadidakt årsredovisning för 2016 och september månad 2017 visar på att det är en
rimlig nyttjandegrad av tjänsterna.

Arbetsmarknad
Tabell 2: Viadidakts årsredovisning 2016.
Katrineholm

Vingåker

Vingåkers andel %

Antal deltagare i
144
arbetsmarknadsåtgärd
i anvisade av
socialförvaltningen

60

29

Antal deltagare i
197
arbetsmarknadsåtgärd
anvisade av
Arbetsförmedlingen

54

21

Antal ungdomar

158

24

13

300

81

21

16–25 år på Viadidakt
ungdomstorg
Antal feriearbetare

2017-11-08

Rapport VÅK802 Utvärdering RevA

Sida 8 (29)

Vuxnas lärande
Tabell 3: antalet elever mätt den 18 september 2017, Viadidakts månadsredovisning
Antal elever

Katrineholm

Vingåker

Vingåkers
andel

Komvux

1317

1044

265

20%

Yrkesutbildningar

172

137

35

20%

Lärlingsutbildning

35

25

10

29%

Studenter Campus

114

109

5

4%

Studerande CSN

605

509

96

16%

och trainee
Universitets och
högskoleutbildningar

Förändring från tidigare år är en utökning av antalet elever som deltar i SFI i Vingåker och att
samtliga ämnen på Komvux i Vingåker.
Vididakt har samarbete med ett stort antal högskolor och universitet för närvarande ca 20 st.

7

TRENDSPANING
Arbetsmarknadsinsatser
I Sverige är det staten som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och anger både mål och
medel. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ska omsätta detta i praktiken. Men
kommunerna har redan under 1970- och 80-talen börjat erbjuda olika former av
arbetsmarknadspolitiska insatser och subventionerade anställningar. Kommunernas mål var
att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och få personer som fick försörjningsstöd i arbete.
1998 har kommunerna laglig rätt att kräva av arbetslösa som får försörjningsstöd deltar i olika
typer av arbetsmarknadspolitiska insatser.
År 2015 fanns någon form av lokala arbetsmarknadsinsatser i 273 kommuner och i 17
kommuner inga insatser alls. Minst 83 000 personer deltog i de kommunala
arbetsmarknadsaktiviteterna.
Ovanstående enligt ”Arbetar kommunerna på samma sätt? Om kommunal variation inom
arbetsmarknadspolitiken av Ulrika Vikman och Alexander Westerberg i RAPPORT 2017:7 från
Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitiks utvärdering.
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Sveriges Kommuner och Landsting
Samtal med Vivi Jacobsson-Libietis och Åsa Karlsson, båda utredare på avdelningen Utbildning
och arbetsmarknad

Utveckling på arbetsmarknaden
Sverige befinner sig i en högkonjunktur, det är omvittnat i statsbudgeten och SKL gör ingen
annan bedömning. Det går bra för Sverige. Konjunkturen kommer att hålla i sig hela nästa år,
och troligen en bit in i 2019 också. SKL bedömer att det är ett gott läge.
Allmänt är det så att staten är konjunkturkänslig och kommunerna är demografikänsliga. Tittar
vi på staten kan det beskrivas som att beroende hur konjunkturen svänger, måste staten gå in
med olika åtgärder i budgeten.
För kommunerna är demografin en faktor som kraftigt styr utvecklingen. En åldrad befolkning
är mycket resurskrävande, liksom en stor andel barnfamiljer som behöver resurser i
barnomsorg och förskoleverksamhet.
Idag över hela riket, finns ca. 340 000 personer arbetssökande och i program. Dessa fördelas
enligt följande.
•
•
•
•

Långtidsarbetslösa mer än 1 år ca 160 000
Långtidsarbetslösa mer än 2 år ca 80 000
Gruppen långa långtidsarbetslösa ökar, mycket bekymmersamt.
Gruppen som saknar grundskola ökar, finns bland nyanlända.

Åtgärder
”Regeringen satsar nu multum på utbildning” Så kan mycket bildligt regeringens massiva
satsning på utbildning beskrivas. Regeringen är medveten om de stora grupper som saknar all
form av grundläggande utbildning och på så vis står långt utanför arbetsmarknaden. Stora
grupper som hamnar i försörjningsstöd kommer att dränera kommunernas ekonomi.
Nästa år införs, som en åtgärd, utbildningsplikt för nyanlända. SKL flaggar för att det redan nu
saknas lärare, lokaler och i vissa kommuner kan det komma att saknas elever. När man fått
uppehållstillstånd flyttar man gärna till släktingar. Kommer man från ett storstadsområde, i
Syrien t.ex. vill man gärna etablera sig i ett liknade område här i Sverige.

Arbetsförmedlingen (AF) genomgår stora organisatoriska omställningar. Regeringen kommer i
sina direktiv att ge AF i uppdrag åt AF att inrikta sig på:
- De arbetssökande, stort fokus på yrkesvux.
- Arbetsgivarkontakter, involvera arbetsgivarna kraftfullare i de åtgärder som regeringen
beslutar.
Mycket resurser kommer att läggas i kommunerna på de som står längst från
arbetsmarknaden. Regeringen föreslår vidare att kommunernas roll på
arbetsmarknadsområdet ska ses över 2019.
Reflektion
Ur denna synvinkel framstår Viadidakt som utmärkt samverkansorgan för att föra samman
personer och skapa motivering och entusiasm. Skapa en väg mot ett lärande. Känns som att
Viadidakt ligger rätt i tiden.
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Riksdagens utbildningsutskott
Samtal med Caroline Helmersson-Olsson, riksdagsledamot

Genom att villkora statsbidraget för Yrkesvux med minst tre kommuner i samverkan, var det
en tydlig signal till kommunerna att samverka. Det är ett styrmedel mot önskvärd inriktning
från central nivå utan att närma sig det kommunala självbestämmandet. Det är inte osannolikt
att likande konstruktioner kommer att användas vid fler tillfällen.
En annan trend är att ge den kommunala sektorn en högre status och tillit.
Kommunerna bedöms vara bättre på att matcha personer till utbildning och arbete utifrån
arbetsmarknadens behov än vad staten är med sina förutsättningar. Medel kommer att styras
över från Arbetsförmedlingen till kommunerna.
För ungdomar som varken arbetar eller studerar kommer sannolikt kommunerna få ett större
ansvar.
Reflektion
Från nationell nivå ser man interkommunal samverkan som viktig inom dessa två
verksamhetsområden. Att bryta nuvarande samverkan mellan Vingåker och Katrineholm går
tvärs mot denna utveckling. Den lokala och regionala samverkan behöver istället utvecklas och
förstärkas.

Delbetänkande av Kommunutredningen:
SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Ur utredningsdirektivet
Kommittén ska utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera
de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras förmåga att klara av sina
uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan,
kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och
andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen
Utredningen har även haft i uppdrag att pröva möjligheterna för kommunerna att i
kommunallagen få en generell möjlighet till avtalssamverkan som nu är levererat i ett
delbetänkande.
Generell möjlighet till avtalssamverkan
Förslaget innebär att en kommun får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska
utföras av en annan kommun. Genom ett sådant avtal får en kommun utföra uppgifter åt en
annan kommun utan hinder av lokaliseringsprincipen. Vidare ska kommunerna enligt förslaget
kunna tillämpa s k extern delegation inom ramen för avtalssamverkan, d v s att uppdra åt
anställd i annan kommun att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende.
Reflektion
Utredningen syftar till att öka kommunernas möjlighet till samverkan. Regeringens uppfattning
är att utökad samverkan mellan kommunerna och landstingen är en nödvändighet för att möta
framtida krav och behov.
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SOU2017:82 Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen
Nedanstående är klippt ur sammanfattningen på utredningen.
”Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning
kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra
en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan
aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga
myndigheters och kommunernas roll.
Utredning föreslår bla att en digital plattform för livslång vägledning ska inrättas och drivas av
flera myndigheter i samverkan.
I utredningens uppdrag ingår att kartlägga hur samspelet och ansvarsfördelningen fungerar
mellan stat och kommun i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
Utredningen kommer i sitt slutbetänkande, i enlighet med direktiven, att återkomma med en
bedömning av om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas och vid behov
lämna fullständiga författningsförslag, inklusive förslag om hur enskilda kommuner, i de fall
det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av
arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadspolitiken är i dag i huvudsak ett statligt ansvar. Samtidigt utförs insatser för
arbetslösa även i kommunal regi.
Samtidigt som staten fortsatt har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken har
de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna ökat i sådan omfattning att det i vissa fall kan vara
relevant att tala om två parallella arbetsmarknadspolitiska system.
Det finns en stor lokal variation i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, både bland
kommunerna och mellan de olika arbetsförmedlingskontoren. Det tyder på att de krav som
ställs på arbetssökande och de aktiviteter som erbjuds dem varierar över landet.
Både Arbetsförmedlingen och kommunerna anser att dagens ansvarsfördelning är otydlig, de
vet inte var det statliga åtagandet börjar och var det slutar. Kommunerna lägger betydande
resurser på de arbetssökande som är i behov av ekonomiskt bistånd, samtidigt som
Arbetsförmedlingen kan ha fortsatt ansvar för dessa personer. Förekomsten av två olika system
som båda innehåller administration, planering, insatser och kontroll för samma grupp
arbetssökande utgör enligt utredningen inte en effektiv användning av samhällets resurser.
En förklaring till kommunernas ökade aktivitet på arbetsmarknadsområdet är att många i
dessa grupper uppbär ekonomiskt bistånd, till exempel eftersom de inte kvalificerat sig för
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det vanligaste försörjningshindret för den som tar
emot ekonomiskt bistånd är i dag arbetslöshet.
Som tidigare nämnts är det främst personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden
som Arbetsförmedlingen och kommunerna samverkar om. Det är därför av avgörande
betydelse att ansvaret för Arbetsförmedlingen respektive kommunerna i arbetsmarknadspolitiken tydliggörs, särskilt för personer som står långt från arbetsmarknaden och mottar eller
kan bli mottagare av ekonomiskt bistånd.”
Reflektion
Utredningen betonar vikten av samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.
Dagens frivilliga engagemang från kommunerna indikeras i utredningen kan behöva
formaliseras liksom ett utökat engagemang från kommunerna. Trenden kan tolkas som ett
större ansvar för kommunerna jämfört med idag.
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JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER
Kommuner med liknade socioekonomiska förhållanden
Vi har valt att en utredning som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap beställt från
Statisticon ”Indikatorutvärdering MSB Rapport Version 2 2015-05-12”. Rapporten handlar om
sociala risker i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.
Statisticon använder sig av följande variabler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

andelen öppet arbetslösa i åldern 20–64 år
andelen invånare med ekonomiskt bistånd
antalet sjukdagar per invånare
andelen förvärvsarbetande i åldern 20–64 år
nettoinkomst 20 år+ (median)
andelen invånare med eftergymnasial utbildning
andelen elever behöriga till gymnasieskola
andelen invånare födda utanför EU/EFTA
antalet unga (0–19 år) respektive gamla (65 år +) i förhållande till befolkning i arbetsför
ålder (20–64 år)

Uppgifterna avser år 2015 och är hämtade från officiella datakällor. Metodens om använts är
random forest.
Enligt modellen är tänkbara jämförbara kommuner Gullspång, Ockelbo, Högby Hällefors,
Mellerud, Töreboda, Bengtsfors, Filipstad, Oxelösund, Hultsfred och Säffle.
Vi har valt att jämföra med kommuner är Hällefors, Mellerud och Töreboda som
storleksmässigt är jämförbara med Vingåker.
Enligt SKL:s kommungruppsindelning tillhör Vingåker, Mellerud och Töreboda gruppen
Pendlingskommun nära mindre tätort/stad och Hällefors Landsbygdskommun.
Invånarantal
Vi har även valt att jämföra med de två kommuner som har samma invånarantal. Jämförbara
kommuner är Grums och Hjo kommuner.
Tabell 4: Invånarantal

Invånarantal

Vingåker

Hällefors

Mellerud

Töreboda

Grums

Hjo

9100

7100

9300

9400

9100

9048
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JÄMFÖRELSE STATISTIK
Nedan redovisas statistik uttaget från Kolada och Viadidakts redovisningar. Syftet är att få
indikatorer på nuvarande samverkan i Viadidakt.
Vi upplever en svårighet att få jämförbar relevant statistik. Flera av sökningarna vi genomfört
tolkar vi som tydliga tecken på en ojämn kvalitet i inmatning. Det finns med all sannolikhet fler
av oss icke redovisade parametrar som kan vara av intresse.

Tabell 5: Nettokostnader arbetsmarknadsåtgärder, kr / invånare
2014

2015

2016

Vingåker

351

394

383

Hällefors

387

290

372

Mellerud

314

191

401

Töreboda

234

301

511

Grums

613

570

478

Hjo

313

301

511

Källa: KOLADA
Dessa siffror är inte justerade utifrån att avgiften höjs med ca 2 miljoner från 2017 för
kostnader som Viadidakt skulle ha haft även tidigare år.

Tabell 6: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser, deltagare som börjat
arbeta eller studera
2014

2015

2016

Vingåker

18+5

8+12

17+3

Hällefors

32+4

32+4

-

Mellerud

6+4

-

24+4

Töreboda

43+7

45+14

19+2

Grums

-

-

44+26

Hjo

6+4

-

-

Källa: Kolada
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Tabell 7: Resultat vid avslut i Viadidakts arbetsmarknadsinsatser, deltagare som börjat arbeta
eller studera mät i procentenheter
Andel som börjar arbeta
efter avslutad insats

Andel som börjar studera
efter avslutad insats

Samtliga deltagare

16 %

14%

Deltagare från Vingåker

13%

13%

Deltagare från Katrineholm

17%

15%

Källa Vidadikats redovisning 2017 till och med september

Tabell 8: Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr / invånare
2014

2015

2016

Vingåker

365

352

267

Hällefors

169

103

-4

Mellerud

302

310

307

Töreboda

465

474

215

Grums

144

204

285

Hjo

557

616

685

Källa: Kolada

Tabell 9: Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, procent
2014

2015

2016

Vingåker

82,1

82,5

75,1

Hällefors

63,0

70,5

64,7

Mellerud

44,8

39,7

55,5

Töreboda

78,0

75,5

77,4

Grums

80,1

76,6

74,9

Hjo

77,1

72,4

72,1

Källa: Kolada
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Tabell 10: Nettokostnader ekonomiskt bistånd, kr / invånare
2014

2015

2016

Vingåker

922

1028

1065

Hällefors

1284

1096

1057

Mellerud

1163

901

1042

Töreboda

1141

1127

1029

Grums

1465

1497

1554

Hjo

1081

981

837

Källa: KOLADA Utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
(socialbidrag) enligt Socialtjänstlagen

ORGANISATION, SAMVERKAN MM
Här följer en beskrivning på övergripande nivå vad det gäller jämförbara kommuner.

Hällefors kommun
Samtal med Tina Lanefjord, rektor

Organisation
Vuxenutbildningen i Hällefors kommun är organiserad i en samhällsavdelning där socialtjänst,
arbetsmarknad m fl är enheter.
Samverkan
Samverkan inom vuxenutbildning sker mellan Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora för
att få tillgång till statsbidrag. De samverkande kommunerna arbetar för att utveckla en
gemensam plattform och ett gemensamt avtal för vuxenutbildning. Arbetar nära
arbetsmarknadsenheten. Försöker möta utbud och behov utifrån identifierade områden
undersköterska, industri och besöksnäring/restaurang.
Egen gymnasieskola, där ligger vuxenutbildningen. Köper vuxenutbildning av samverkande
kommuner man inte genomför själva. Förekommer distansutbildning på gymnasienivå.
Resultat
Industri och restaurang har varit aktuella, 12 har fått arbete inom industri och 6 inom
restaurang, under 2017. Totalt har ca 100 varit inskrivna på SFI. Ca. 100 undersköterskor har
utbildats de senaste 3–4 åren.
Övrigt
Nyanlända erbjuds orienteringskurser för att visa på olika verksamheter. Svenskundervisning
anpassas till respektive verksamhet.
En stor utbildningsvolym ser vi framåt i tiden, en grupp som är socioekonomiskt utsatta.
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Ett stort ESF-projekt pågår tillsammans med de norra kommunerna i Örebro län.

Melleruds kommun
Samtal Thorbjörn Svedung, socialchef

Organisation
Arbetsmarknadsenheten hanterar frågor om vuxenutbildning för att få ut arbetslösa i
verksamheter. Arbetsmarknadsenheten hanterar även integrationsfrågor.
Samverkan
Samarbete och samverkan har sett lite olika ut under åren. AF har haft olika indelningar.
Under en tid samarbetade Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Åmål och
Mellerud i frågor som rör arbetsmarknad, integration och metodutveckling. AF har flyttat sitt
fokus mot arbetsmarknadsfrågor till ungdom-vuxen.
Idag sker samarbete med Vänersborgs kommun i ett kommunalförbund. I
samordningsförbundet ingår de statliga myndigheterna, Försäkringskassan, AF och därutöver
Västra Götalandsregionen. Ger bra resurser och mycket verksamhet. Fler samordningsförbund
har gått samman för att fokusera på grupper som står långt från arbetsmarknaden, riktar sig
mot personer som berörs av flera samverkanspartners. Ingående samverkansförbund,
Vänersborg -Mellerud, Trollhättan- Ale- Grästorp, Uddevalla. Samordningsförbundet fungerar
utifrån antagna stadgar.
Etablering av nyanlända ligger i det äldre nätverket Dalslandssamverkan.
För Mellerud är samarbete ett måste, inte en ”om” fråga utan ”hur” fråga.
Vuxenutbildning utnyttja lärarkapacitet med flera kommuner. Hitta kombinationer mellan
vuxenlärare och gymnasielärare, Samarbete inom Fyrbodal.
Ser samarbete som vilja inte formalisering, faller på enskilda personers förmåga.
Resultat
Mellerud är noga med att redovisa i Kolada. Dessutom arbetar Mellerud mycket med de som
står allra längst bort från arbetsmarknaden. Ett inslag i detta är att tillse att de har rätt
myndighetskontakter.
Övrigt
DUA, Delegationen unga i arbete. Har en förträffligt enkel modell. Ger bidrag under
förutsättning att man tecknar överenskommelse med statlig myndighet. Ger ett ”tvingande”
samarbete. Observanta på långa processer med statliga myndigheter.
Öppen arbetslöshet i Mellerud ca 12%, kopplat till hög andel nyanlända. Mellerud tog emot
flest nyanlända inom Fyrbodal (14 kommuner i Dalsland och gamla Bohuslän).
Ca. 600 personer ingår i etableringsprogrammet.
Vid nyanställningar till ledande befattningar i kommunen, ser man idag från
kommunledningen, att man måste hitta personer med ”kompetens att samverka och
samarbeta”. Den absoluta spetskompetensen i sitt område är inte så viktig som social
kompetens till samverkan och samarbete.
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Töreboda kommun
Samtal med Erland Gustavsson, områdeschef vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Organisation
Vuxenutbildningen tillhör arbetsmarknadsenheten under utbildning- och kulturförvaltningen.
Detta har visat sig vara en framgång för såväl utbildningsarbetet som arbetsmarknadsarbetet.
Statens satsning Unga till arbete, är organiserat under vuxenutbildningen.
Samverkan
Två dagar i veckan finns, tillgängligt för allmänheten, i kommunen representanter från
Arbetsförmedlingen, socialsekreterare, coach samt studie-och yrkesvägledare. Denna satsning
riktar sig i hög grad till nyanlända. Satsningen har gett bra resultat, ungdomar har kommit i
utbildning och arbete. Dock berörs inte de som är inskrivna i SFI och GRU
(grundskoleutbildning).
En etablerad fungerande samverkan finns på skolområdet mellan Mariestad, Gullspång och
Töreboda samt AF och socialförvaltningen.
Ungdomsprojekt från ESF (Europeiska socialfonden) samverkar nio kommuner i
Skarborgsdelen av Västra Götaland. Projektet slutar i april 2019 och ska då gå in i
linjeverksamheten i kommunerna.
Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Tidaholm, Hjo, Falköping och Skövde
samverkar i arbetet med vuxenutbildning och köper utbildningar av varandra Vidare
genomförs rektorsmöten mellan de nio kommunerna varannan månad. Samarbetsklimatet och
samverkan är bra.
Resultat
På två månader har man fått in 196 ungdomar, 15–24 år i utbildning eller arbete.
Man inriktar sig på introduktionsutbildning, prova på i 3–4 veckor. Exempel är
undersköterskeutbildningen som har visat sig framgångsrik, få avbryter utbildningen efter
introduktionen.
Övrigt
Man har satsat särskilt på ett projekt ”lager, logistik, truckkörkort”. Truckkörkort är en viktig
nyckel in i arbetslivet.
För många får försörjningsstöd, viktigt bryta den tillvaron.

Grums kommun
Samtal med Stefan Eriksson, chef arbetsmarknad och vuxenutbildning

Organisation
Kommunen är organiserad i en förvaltning, därunder ligger enheter/verksamheter.
Arbetsmarknad och vuxenutbildningar är enheter i förvaltningen.
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Samverkan
Sedan januari har kommunen utvecklat samarbetet med AF och FK. DUA-verksamhet
genomförs tillsammans med Karlstad och Hammarö kommuner. Karlstad har all utbildning från
Grums kommun efter årskurs 9. Dessutom köper kommunen SFI från Karlstads kommun.
Grums genomför två ESF-projekt, riktade mot ungdomar 16–25 år inom Värmlandsmodellen.
Grums kommun bygger processer för att få in nyanlända på arbetsmarknaden och processer
för validering av utbildningar. Samarbete sker med Säffle, Filipstad, Sunne, Kil och Grums.
Samverkan och samarbete mellan kommunerna är bra, men det är lite svårare med landstinget
och Försäkringskassan.
Resultat
Arbetsmarknadsenheten, AME, håller på att bygga upp och utveckla sin verksamhet. 20–25
personer har anställts. AME står för anställningen och lånar ut personal till andra enheter inom
kommunen där behov och efterfrågan finns. Kommunen har på politisk nivå fattat beslut om
att öka personalen till 40–45 anställda. Långa utbildningar är inte allt då det gäller att få
personer som står långt från arbetsmarknaden i verksamhet.
Övrigt
Demografin ser inte ljus ut för Grums kommun som har en åldrande befolkning. Svårigheten
att behålla nyanlända i kommunen som istället drar sig till Karlstad där de har utbildningar och
möten med myndigheter.
Staten styr pengar till den kommunala verksamheten som inte är rimligt alla gånger.
Kommunerna borde kunna ges större förtroende att hantera statsbidrag.
Hjo kommun
Pernilla Lundmark, chef arbetsmarknadsenheten

Organisation
Arbetsmarknadsenheten är organiserad under socialförvaltningen, som förutom sitt
grunduppdrag socialtjänst även hanterar integrationsfrågor. Arbetsmarknadsenheten har
praktiksamordnare i sin verksamhet. Vuxenutbildning och SFI hanteras under
utbildningsförvaltningen.
Samverkan
Hjotiborg (Hjo, Tibro, Karlsborg) är en kommungemensam plattform för samverkan inom flera
områden som funnits drygt tretton år. Arbetsmarknad är ett av dessa. Hjotiborg uppfattas som
en väl fungerande samverkansplattform.
DUA-verksamhet bedrivs med medel från staten i Hjotiborgsamarbetet.
Arena 9.0 ärett projekt för ungdomar utan sysselsättning. Projektet drivs av kommunerna, Hjo,
Tibro, Karlsborg, Mariestad, Falköping och Skövde med målet att få 60% av ungdomar 16–25 år
i arbete eller studier. Detta projekt drivs med medel från ESF.
Hjo kommun driver ingen egen ESF-verksamhet eftersom det är för resurskrävande för en liten
kommun att ensam driva EU-finansierade projekt.
Resultat
Arbetsmarknadsenheten kostar ca 3 milj kr per år.
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Övrigt
Hjo kommun har i jämförelse med sina grannar haft förhållandevis få nyanlända. Kommunen
har inte stött på problematiken i den omfattning som andra har gjort med att få nyanlända i
utbildning och arbete.

NÅGRA ANDRA JÄMFÖRELSER
Köping- Arboga- Kungsör, KAK
Samtal med Christer Zegarra-Eriksson, enhetschef arbetsmarknad och försörjning

I Köping, Arboga och Kungsör arbetar kommunerna med vuxenutbildning och arbetsmarknad
inom ramen för samordningsförbundet Västra Mälardalen. I övrigt samverkar kommunen
mycket med Eskilstuna och fått mycket inspiration från Viadidakt.
Köping är den stora orten, med en gymnasieskola. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
har kontor i kommunen. Stor andel småföretag inom KAK. Kungsör är idag en
inflyttningskommun. Kungsör har ca 100 elever på SFI.
Språkprojektet Suggestopedi genomförs gemensamt i Arboga och Köping. Denna metodik har
man fått från Viadidakt
https://www.kkuriren.se/nyheter/sfi-elever-ska-fa-lara-sig-med-alla-sinnen-genomsuggestopedi/
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser(FINSAM) i
kraft, Lagen gör det möjligt för AF, FK, kommuner och landsting/regioner att samverka
finansiellt.
http://www.samordningvastmanland.se/vm/
Inom KAK genomförs en gemensam handledarutbildning för praktiksamordning för
arbetssökande. Viktigt att hitta dynamiska lösningar, var sjätte vecka genomförs möten inom
KAK.
”Dejta en myndighet” heter en satsning där KAK samlas till lunchmöte och en inbjuden
myndighet får möjlighet att diskutera något aktuellt ämne.
Problematiken med utskrivna från AF som inte klassas som sjuka, och därmed går till
försörjningsstöd, hantera av gemensamma bedömningsteam, organiserade från de tre
kommunernas socialtjänster.
KAK vill lyfta fram vikten av goda idéer och exempel på fördömlig samverkan man fått i
kontakter med Viadidakt.
Viadidakt är ett gott exempel för hela Sverige. Exempelvis den sammanhängande
utbildningsmodul i samhällsorientering som spridits över hela landet. Användningen av digitala
klassrum är ett föredömligt exempel.

9

MEDBORGARPERSPEKTIVET
I Viadidkat tillämpas grundsynen att inte sättet på vilket kommunerna arbetar med
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder skiljer sig åt. Medborgarna i båda kommunerna
möts på samma sätt.
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STYRNING, SAMVERKANSALTERNATIV ENLIGT KOMMUNALLAGEN
Enligt kommunallagen finns tre möjliga samverkansformer, dessa är:
Civilrättsliga avtal
tjänster köps och säljs mellan kommunerna genom separata avtal
Gemensam nämnd
gemensam politisk organisation som administreras av och lyder under en värdkommun
Kommunalförbund
en special kommun bildas för det kommunala ansvarsområdet

10.1

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

Nackdelar

Stor flexibilitet vad det gäller
samverkansområden

Politisk ledning genom konsensus

Enkel administrativ form för samverkan

Samtliga förändringar kräver avtalsförhandling

Stort lokalt inflytande

Lätt att bryta
Vid gemensam ledning får förvaltningsledningen
flera politiska uppdragsgivare

10.2

GEMENSAM NÄMND
Gemensam nämnd är ett alternativ som har funnits i kommunallagen sedan 1997. I maj 2011
fanns det ca 150 gemensamma nämnder i Sverige inom flera olika verksamhetsområden. Till
grund för den gemensamma nämnden ska det finnas ett samverkansavtal och ett
nämndreglemente. Dessa dokument är obligatoriska och ska godkännas av varje
kommunfullmäktige.
Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation och nämnden sorterar
under värdkommunens fullmäktige. Det innebär i praktiken att värdkommunen blir
anställningsmyndighet och övertar alla anläggningstillgångar d v s såsom det vore en
förvaltning men omfattar flera kommuner.
Nämnden är således ingen egen juridisk person utan en myndighet och ska betraktas som
vilken nämnd som helst i värdkommunen. Detta betyder bland annat att budgeten fastställs av
värdkommunens fullmäktige. Värdkommunen ska upprätta budgeten i samråd med övriga
kommuner.
Den gemensamma nämnden består av ledamöter från respektive medlemskommun.
Ledamöter och ersättare utses av respektive fullmäktige. Nämnden ska ha minst en ledamot
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och en ersättare från varje part. Ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen men
behöver inte komma därifrån.
Organisationsformen lämpar sig bäst när få kommuner samverkar. Fördelarna är att det är
administrativt enkelt att bilda och att driva då det är en vanlig nämnd. Nackdelarna är att
besluten egentligen ligger hos värdkommunens fullmäktige och det kan upplevas att
samverkan inte sker på lika villkor. Gemensam nämnd kan inte användas för verksamheter
som kommunstyrelsen har vid höjd beredskap. Uppbygganden av det civila försvaret och
arbetet under höjd beredskap kommer att få stort fokus de kommande åren.
Fördelar

Nackdelar

Möjliggör samverkan över kommungräns
där varje part behåller huvudmannaskapet

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

Administrativt enkel att bilda och driva,
vanlig nämnd

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

Verksamhetsledning har en tydlig
uppdragivare

Risk att hamna utanför den ordinarie kommunala
verksamheten i respektive kommun

Passar för samverkan mellan ett fåtal
kommuner med stort förtroende för
varandra

Kommunen avhänder sig möjligheten att
självständigt styra verksamheten.

Skalfördelar i ledning och administration

Kan ej användas vid höjd beredskap i de uppgifter
som åligger kommunstyrelsen

Tydliga ekonomiska spelregler

10.3

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

Nackdelar

Tydlig politisk ledning, egen juridisk person

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

Långsiktigt engagemang

Kommun avhänder sig möjligheten att
självständigt styra verksamheten

Skalfördelar i ledning och administration

Maktkoncentration till ett fåtal personer

Tydliga ekonomiska spelregler

Kan upplevas som en ökad administration
som egenjuridisk person

Förvaltningsledning har en tydlig
uppdragivare
Skapar förutsättningar för ett större
engagemang med särskilt utsedda politiker.
En gemensam organisation

11

INTERVJUER
Det är ett begränsat antal personer som intervjuats i Vingåker och Viadidakt. Men vår
uppfattning är att det räcker då det är väldigt stor överensstämmelse i uppfattningarna.
Det finns samsyn att detta är två kommunala områden som lämpar sig väl för samverkan. Båda
kommunerna har nytta av samverkan. En inriktning på en eventuell förändring är att utöka
samverkan med fler kommuner och inte bryta upp nuvarande samverkan.
Det finns en tillitsbrist från Vingåker jämtemot Viadidakt främst p g a av upplevelsen att inte få
insyn och möjligheten att påverka.
Från Viadidakt vill man har bättre kontakt med Vingåker.
Från de jämförbara kommunerna är budskapet glasklart att dessa uppgiftsområden måste
lösas i interkommunal samverkan vilket bl a kan sammanfattas i Melleruds förhållningssätt:
”Det gäller att anställa personer med kompetens att samarbeta till kommunerna, det viktigare
än få personer med specialistkunskaper.”
Från den nationella nivån är också budskapet entydigt att det kommer att bli stora satsningar
från statens sida och kommunal samverkan är nödvändig.
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ANALYS
Intervjuer
När Vididakt bildades 2001 var förhållningsättet att betrakta Katrineholm och Vingåker som ett
kollektiv utan att ta hänsyn till kommungränsen. Den ekonomiska ersättningen beslutades till
en enkel administrativ modell som bygger på kostnaderna fördelas efter invånarantalet. Detta
förutsätter en stor tillit till varandra. Dessutom behöver fördelningen följas upp med jämna
mellanrum för att hela tiden ha känslan av att det är tillräckligt rättvist. Detta är en modell som
eftersträvas i kommunal samverkan på andra håll i Sverige.
För 2–3 år sedan inträffade en förändring i synsättet. Det är förmodligen tre händelser som
påverkat synsättet. Det var en omorganisation inom Vididakt som var smärtsam. Katrineholm
la ut ett tilläggsuppdrag som genererade frågor såsom ska Vingåker åka snålskjuts alternativt
ska Vingåker vara med att betala för en Katrineholmssatsning. Men den viktigaste
förändringen var sannolikt ett nyväckt intresse från Vingåker jämtemot Viadidakt. Detta
nyväckta intresse möttes av svårigheter att få information om Viadidakt samt svårigheter att
vara med och påverka p g a av att det inte fanns tillräckligt tydliga rutiner för kommunikation.
Detta har skapat en frustration inom Vingåker - en frustration som vänder sig både mot
Vingåker själva och mot Viadidakt.
Denna frustration finns även inom Vididakt som anser att dialogen inte fungerar som
förväntat. Vingåker upplever att de har svårt att påverka verksamheten, det är en bristfällig
återkoppling både vad det gäller ekonomi och uppnådda resultat. Viadidakt upplever att
Vingåker kan ta för sig mer både vad det gäller att nyttja tjänsterna och påverka utvecklingen
av Viadidakt.
I intervjuerna framkommer väldigt tydligt att Viadidakt har en stark känsla för båda
kommunerna. Förhållningssättet att betrakta båda kommunerna som ett kollektiv utan
kommungräns, som fanns när Vididakt bildades 2001, lever fortfarande starkt inom Viadidakt.
Det är helt uppenbart att kommunikationen mellan Viadidakt och Vingåker behöver förbättras
avsevärt. Det ett stort behov av att det fastställs rutiner för detta. Båda parter vill men hittar
inte varandra. Även små steg i rätt riktning är angeläget på kort sikt. Det finns flera enkla
omedelbara åtgärder som kan vidtas som kommer att uppfattas som mycket positiva. Exempel
på åtgärder är att förvaltningschefen för Viadidakt blir inbjuden till Vingåkers ledningsgrupp
med jämna mellanrum. En annan lämplig åtgärd är att när Viadidaktnämnden lägger sina två
årliga möten i Vingåker bjuds politiken i Vingåker in.
För att vårda en kommunal samverkan är en grundbult en överenskommen öppen och ärlig
kommunikation för att bygga förtroende och utveckla tilliten.

Statistik
I redovisad statistik från Viadidakt både vad det gäller arbetsmarknad och vuxnas lärande finns
det på den korta mätperioden inget anmärkningsvärt utan volymen på deltagandet speglar
den beslutade fördelningen mellan kommunerna väl. Det är dock lite svagt med antalet
deltagare från Vingåker i högskole- och universitetsutbildningar.
Det är viktigt att det görs kontinuerliga uppföljningar för att båda kommunerna ska få en
upplevelse av rättvisa.
Statistiken i Kolada bör användas med en viss försiktighet. Flera av sökningarna vi genomfört
tolkar vi som tydliga tecken på en ojämn kvalitet i inmatning.
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Det finns inget som sticker ut vad det gäller Vingåker som skapar oro utan möjligtvis snarare
tvärtom att det är det Vingåker fördel.
Utifrån denna mycket förenklade statistikanalys finns det inget som talar för att det finns ett
behov av att byta organisation för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.
Styrning
En gemensam nämnd ingår i värdkommunens organisation som alla andra nämnder. Fördelen
är att det är en känd struktur vad det gäller administration och ledning. Men för att detta ska
fungera för en icke värdkommun måste det finnas en väldigt tydlig process för hur planering
och återkoppling ska ske så att en icke värdkommun upplever sig delaktig. Avsaknad av en
sådan process riskerar att skapa ett utanförskap för en icke värdkommun och en minskad tillit.
För nämnden kan det upplevas som ett ointresse och avsaknad av styrsignaler från icke
värdkommunen.
Att vara med i en gemensam nämnd ger möjlighet att inifrån nämnden politiskt påverka
verksamheten.
Om det bedöms att det behövs en omstart och eventuell utvidgning av verksamheten med fler
kommuner kan ett kommunalförbund utgöra ett alternativ. Ett kommunalförbund är en egen
juridisk person och där samverkan kan upplevas som mer på lika villkor. Byte av
associationsform innebär dock ett merarbete och det bör betonas att alla associationsformer
har sina fördelar och nackdelar.
Styrdokumenten är reviderade för några år sedan. Vår uppfattning är att det inte är
styrdokumenten som utgör problemet utan avsaknad av en tidlig dialog. Styrdokumenten kan
möjligtvis förtydligas på just den punkten om en gemensam planeringsprocess. Men vi tycker
det är lämpligare att hålla styrdokumenten så rena som möjligt och istället reglera detta i en
överenskommelse som kan ändras över tid. När tilliten finns på plats så finns det
förutsättningar att processen utvecklas positivt av parterna.
Analys jämförbara kommuner
De jämförbara kommunerna har valt att organisera verksamheten i egen regi utifrån lite olika
lösningar. Men som en röd tråd och en mycket stark gemensam nämnare är behovet av
samverkan. Samverkan sker på olika sätt och i olika konstellationer men samverkan är
nödvändig. I Dalsland är samverkan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa formaliserat i
samordningsförbund.
Analys trender
Både arbetsmarknad och vuxenutbildning är två områden som är av stort politiskt intresse,
både lokalt och nationellt. Det innebär bl a att det är två föränderliga områden där det behövs
en förmåga från utförarorganisationen att snabbt kunna ställa om.
De två statliga utredningarna, SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan och
SOU2017:82 Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen visar tydligt på två viktiga trender.
Den ena är bedömningen av en utvecklad interkommunal samverkan där utredningen kommer
att föreslå förenklingar och i slutbetänkandet möjligtvis nya samverkansformer och lösningar.
Den andra är att nuvarande frivilliga åtagande för kommunerna vad det gäller
arbetsmarknadsåtgärder bedöms så viktiga att det eventuellt kommer att formaliseras.
SKL:s uppfattning är att ”Regeringen satsar nu multum på utbildning,” massiv satsning på
utbildning och åter utbildning. Mycket arbete kommer från kommunernas sida att bedrivas
mot de grupper som står längst från arbetsmarknaden.
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Trendspaningen pekar på
•
•
•
•
•
•

entydig och massiv trend vad det gäller behovet av att samverka
statlig stimulans för att driva på samverkan
en ökad möjlighet för kommunerna att samverka
stor utbildningsvolym i kommunerna
större engagemang från kommunerna
formaliserat ansvar för kommunerna vad det gäller arbetsmarknadsinsatser

Alternativa lösningar
En förenklad beskrivning av fördelar och nackdelar i respektive lösning utöver kap 10.

Avsluta och bedriva
frågorna i egen regi

Fördelar

Nackdelar

Ansvarar själva fullt ut

Bygga upp en egen ledning
och administration
(2,7 miljoner motsvarar
Vingåkers andel av Viadidakts
nämnd, ledning, stab och
service för 2016)

Bygga upp en verksamhet
Risk att utbudet begränsas
Nya samverkansstrukturer
behöver byggas upp
Avsluta samverkan och
upphandla hela eller delar
av verksamheten

Upphandla det som passar
Vingåkers behov bäst
Bygga upp en verksamhet
som passar kommunen och
upphandla resten
Tydlig beställarkompetens

Samverka utan gemensam
organisationsform

Samverkan genom
gemensam nämnd

Bygga upp en egen ledning
och administration

Beroende av en fungerande
marknad
Nya samverkansstrukturer
behöver byggas upp

Föränderlig över tid

Konsensus i allt

Tydlig beställarkompetens
vid avtalstecknandet och
tydlig avtalsuppföljningskompetens

Ev osäkerhet vad det gäller
varaktighet, avtal kan sägas
upp

Väletablerad
samverkansform

Värdkommunen för
dominerade

Rätt förhållningssätt från
Viadidakt

Otydliga kommunikationsvägar

Risken att det blir nya
samverkanstrukturer
behöver byggas upp mer
löpande

2017-11-08

Rapport VÅK802 Utvärdering RevA

Sida 26 (29)

Går att påverka
verksamheten inifrån via
nämnden
Större volym och därmed
förutsättningar för en
bredare verksamhet
Samverkan genom
kommunalförbund

På lika villkor
Tydlighet i ledningen

Bygga upp en helt ny
organisation som är en egen
juridisk person

Lätt att utöka med fler
kommuner för att få större
volym och därmed
förutsättningar för en
bredare verksamhet
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REKOMENDATIONER
Vår rekommendation grundar sig på en samlad bedömning av framtidstrender, jämförbara
kommunernas gemensamma uppfattning av det stora behovet av samverkan, att det finns
samsyn i intervjuerna samt att vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder är två
kommunala områden som lämpar sig väl för samverkan samt att det finns redan en
väletablerad samverkansform.
Frågan blir då vilket typ av samverkan som är lämpligast. Vi ser ingen anledning till att bryta en
väletablerad samverkan med en fungerande verksamhet och införa en ny typ av samverkan. Vi
rekommenderar istället att Vingåker ägnar tid och kraft åt att åtgärda bristerna och bli en aktiv
part i den gemensamma nämnden. Båda kommunerna har nytta av samverkan i Viadidakt
vilket skapar förutsättningar för både bredd och kompetens samt minimering av
administration och ledning. Däremot behöver kommunikationen mellan kommunerna
utvecklas.
Vi rekommenderar ett fortsatt samarbete med Katrineholm i en gemensam nämnd. Vi anser
vidare att Flen bör bjudas in i detta samarbete.
Men en förutsättning och ett villkor för en fortsatt samverkan i en gemensam nämnd är att det
upprättas en tydlig planerings- och återkopplingsprocess. Denna process ska förtydliga vem
som har ansvaret för olika aktiviteter och vad dessa aktiviteter ska innehålla. Vingåker måste
uppleva sig som en jämlik och aktiv part i samarbetet och Viadidakt behöver tydliga
styrsignaler från Vingåker. Vår bedömning är att det inte bara är möjligt utan borde dessutom
vara ganska enkelt.
Detta ansvar ligger på alla inblandade parter. Vi rekommenderar att Viadidakt, inklusive den
politiska ledningen, och Vingåker tillsammans arbetar fram en planerings- och
återkopplingsprocess. Detta kan exempelvis genomföras genom workshops.
Vi rekommenderar vidare att det inom Vingåkers kommun utses en huvudkontaktperson
gentemot Viadidakt. Denna person samlar upp Vingåkers uppfattning och säkerställer
fungerande kontaktytor och förbereder ägarsamråden så att Vingåker ger tydliga styrsignaler
till Viadidakt
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I andra hand rekommenderar vi att samverkan sker i ett kommunalförbund, gärna med fler
medlemmar. Detta är ett alternativ om parterna bedömer att det behövs en omstart.
Vi rekommenderar inte att Vingåker bygger upp verksamheten i egen regi. Det finns redan en
väletablerad och fungerande organisation som med ganska små och genomförbara
förändringar kan överbrygga de brister som finns i kommunikationen

2017-11-08
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KS 2017/431

Översyn/utvärdering av samverkan i gemensam nämnd
med Katrineholm
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam
nämnd tillsammans med Katrineholms kommun, under förutsättning att
Katrineholms kommun fattar ett motsvarande beslut.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med
viadidaktnämnden initiera kontakter med Katrineholms kommun för att gemensamt
genomföra en översyn av viadidaktnämndens reglemente och avtalet om
samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument ska
återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i oktober månad 2018
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, viadidaktnämnden. Nämnden och dess
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation. Vingåkers kommun har
kostnader för grunduppdraget i den gemensamma nämnden på 12–15 miljoner årligen.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har beslutat att göra var sin
oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma nämnden.
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholms kommun till
kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms
kommun. Katrineholms översyn visar att en samverkan i gemensam nämnd med
Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara positivt.
Under hösten 2017 har Vingåkers kommun anlitat konsulter för genomförandet av en
översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i ett
konstaterande att en samverkan är positiv.
En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers
kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan.
Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår kommunledningsförvaltningen att
samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Katrineholms kommun bör fortsätta.
En utbildningsinsats för berörda politiker och tjänstemän i såväl Katrineholms- som
Vingåkers kommun bör anordnas, där ett förtydligande görs vad samverkan i
gemensam nämnd innebär.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 att uppdra förvaltningen till att årerapportera
till styrelsen om vilka åtgärder som vidtagits på styrelsens sammanträde den 11
december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat:
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens översyn/utvärdering
av samverkan i gemensam nämnd för viadidaktnämndens verksamheter efter 2018
och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i början av år
2019 anordna en utbildning för berörda politiker och tjänstemän kring samverkan i
gemensam nämnd.
Inlägg
Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M), Hans Averheim (VTL) och Caroline
Helmersson Olsson (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Anneli Bengtsson (S), Hans Averheim (VTL) och Caroline Helmersson Olsson (S)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-22
Utvärdering från Prospero
Beslutet skickas till
Viadidaktnämnden
Katrineholms kommun
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Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden.
Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Katrineholms
kommun fattar likalydande beslut.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
2019-01-01 påbörjas en ny mandatperiod för Viadidaktnämnden. Detta kombinerat
med den översyn gjorts från Katrineholms och Vingåkers kommuners sida kring
samverkan inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad, har
resulterat i en översyn av nämndens reglemente.
Den största förändringen handlar framförallt om strukturen och tydligheten i
reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-06-26
Reglemente för Viadidaktnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-06-26
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/337

Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden.
Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Katrineholms
kommun fattar likalydande beslut.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Beskrivning av ärendet
2019-01-01 påbörjas en ny mandatperiod för Viadidaktnämnden. Detta kombinerat
med den översyn gjorts från Katrineholms och Vingåkers kommuners sida kring
samverkan inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad, har
resulterat i en översyn av nämndens reglemente.
Den största förändringen handlar framförallt om strukturen och tydligheten i
reglementet.
Bilagor
Reglemente för Viadidaktsnämnden
Beslutet skickas till
Viaididaktnämnden
Katrineholms Kommun
Författningssamlingen
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Ralf Hedin
Kommunchef

FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för Viadiaktnämnden

Flik 4.6.1

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
Reglemente för
Viadidaktnämnden

Fastställd
2001-10-22, § 80

Giltighetstid
Tills vidare

Processägare
Kommunchef

Senast reviderad
2018-xx-xx, §
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Beslutande
Kommunfullmäktige i
Vingåkers och Katrineholms
kommuner
Detta dokument gäller för
Viadidaktnämnden

Reglemente för Viadidaktnämnden
Inledande bestämmelser
§ 1 Gemensam nämnd
Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för samverkan mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad.
§ 2 Värdkommun
Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
Katrineholms kommuns organisation.
§3
Viadidaktnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Viadidaktnämnden svarar också för att följa det som nämnden ska
fullgöra enligt detta reglemente och överenskommelsen om samverkan i gemensam
nämnd mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Därutöver ska Viadidaktnämnden följa det allmänna nämndereglementet i
Katrineholms kommun samt övriga mål och riktlinjer som antagits av värdkommunen.
Viadidaktnämndens verksamhetsområde
§ 4 Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Viadidaktnämnden fullgör Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag inom
verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. Uppdraget omfattar:
• Uppgifter som enligt skollagen och annan författning ankommer på kommunen
som huvudman för:
-

kommunal vuxenutbildning; innefattande svenska för invandrare,
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning
särskild utbildning för vuxna.

• Samhällsorientering för nyanlända enligt lag om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare
• Kommunens uppgifter enligt lag om studiestartsstöd
• Kommunalt lärcenter Campus Viadidakt med:
-

lokaler, utrustning och service för studier vid högskola, universitet och
yrkeshögskola, på distans eller platsförlagt till Campus Viadidakt
uppgift att verka för att utbildning inom högre studier platsförläggs till
Campus Viadidakt, i samverkan med högskola, universitet och
yrkeshögskola.
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• Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och utbildning, med
fokus på övergång till studier, arbete och egen försörjning. Prioriterad målgrupp i
arbetet är individer med beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.
Särskilda prioriteringar inom målgruppen, eller behov av att prioritera ytterligare
målgrupper, kan anges i den årliga budgeten.
• Samordning av kommunala feriearbeten för ungdomar.
I syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet ska Viadidaktnämnden samverka
med övriga nämnder i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt med myndigheter
och andra organisationer. I detta syfte kan Viadidaktnämnden även överenskomma
med Arbetsförmedlingen om att anordna aktiviteter för deltagare inom
etableringsuppdraget eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
§ 5 Övriga uppgifter
Utöver vad som anges i § 4 kan Viadidaktnämnden inom sitt verksamhetsområde,
efter särskilt beslut och med separat finansiering, bedriva verksamhet i projektform
eller fullgöra ytterligare uppgifter. Denna verksamhet ska särredovisas.

Personuppgifter
§6
Viadidaktnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som
sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.
Nämndens ställning
§7
Nämnden fattar beslut i Katrineholms kommun och ingår avtal för Katrineholms
kommuns räkning. Katrineholms kommun har därför att hantera och svara för
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal
som nämnden ingått.
Katrineholms kommun har regressrätt mot Vingåkers kommun i anledning av
eventuella civilrättsliga krav som riktas mot Katrineholms kommun enligt första
stycket.
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart
vid förvaltningsbesvär.
Processbehörighet
§8
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden
inom sitt verksamhetsområde som inte ankommer på någon annan på grund av lag
eller beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i värdkommunen.
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Nämnden svarar i detta även för att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Uppföljning, återredovisning och rapportering
§9
Viadidaktnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Viadidaktnämnden ska i del- och helårsredovisningar redogöra för hur nämnden
fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och anvisningar som
fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.
Beslutade redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till kommunstyrelserna i
Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Nämndens arbetsformer
§ 10 Allmänt nämndreglemente

Utöver nedanstående gäller för Viadidaktnämnden det av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun antagna allmänna nämndreglementet för Katrineholms
kommuns nämnder.
§ 11 Tidpunkt för sammanträden
Viadidaktnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
§ 12 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska i
normalfallet ske elektroniskt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt, om ordföranden
så bestämmer.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
§ 13 Offentliga sammanträden
Viadidaktnämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.
Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess.
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§ 14 Sammansättning
Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun
utser sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och
fem ersättare.
Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
§ 15 Mandatperiod
Ordföranden, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. När val till
nämnden sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande
till mandatperiodens slut.
§ 16 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot
som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
§ 17 Förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast
anmäla detta till nämndens sekreterare.
§ 18 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i
ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
För ledamöter och ersättare valda i Katrineholms kommun ska ersättarordning antagen
av Katrineholms kommunfullmäktige gälla. För ledamöter och ersättare valda i
Vingåkers kommun ska ersättarordning antagen av Vingåkers kommunfullmäktige
gälla.
Om ledamot är frånvarande och ingen tillgänglig ersättare finns från den kommun som
valt ledamoten ska ersättare från den andra kommunen tjänstgöra enligt
ersättarordning beslutad av kommunfullmäktige i den kommun som ledamoten
representerar.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
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§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare
tillhör annat parti.
§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
§ 21 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och minst en
ledamot.
§ 22 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
§ 23 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som handlagt ärendet. Vid
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av nämnden
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
§ 24 Utskott
Viadidaktnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga, med minst
en ledamot från vardera kommunen. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer
bland respektive utskotts ledamöter ordförande och vice ordförande för varje utskott.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
§ 25 Förvaltningsorgan
Under Viadidaktnämnden lyder förvaltningen Viadidakt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

137 (x)

KS 2016/481

Extra sammanträde med kommunfullmäktige den 18
december 2018
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra ett extra sammanträde med
fullmäktige den 18 december 2018 kl. 14.00.
Sammanfattning av ärendet
Regeringsbildningen drar ut på tiden och därför finns ännu ingen budgetproposition att
utgå ifrån i arbetet med Vingåkers kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan
2020-2021. Beslut om att överlämna propositionen till riksdagen kan enligt
riksdagsordningen (2014:801) fattas som senast den 15 november, vare sig en ny
regering är på plats eller inte.
Enligt tidigare planering i kommunen ska ändringsbudgeten behandlas på fullmäktiges
sammanträde den 26 november. Ärendet ska dessförinnan tas i kommunstyrelsens
arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Styrelsen sammanträder den 12 november och
10 december. För att ge bättre förutsättningar för beredning av ärendet bör ett extra
sammanträde med fullmäktige genomföras i slutet av december månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-10-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-10-10
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
Joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/481

Extra sammanträde med kommunfullmäktige den
18 december 2018
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra ett extra sammanträde med
fullmäktige den 18 december 2018.
Beskrivning av ärendet
Regeringsbildningen drar ut på tiden och därför finns ännu ingen budgetproposition att
utgå ifrån i arbetet med Vingåkers kommunplan med budget för 2019 och flerårsplan
2020-2021. Beslut om att överlämna propositionen till riksdagen kan enligt
riksdagsordningen (2014:801) fattas som senast den 15 november, vare sig en ny
regering är på plats eller inte.
Enligt tidigare planering i kommunen ska ändringsbudgeten behandlas på fullmäktiges
sammanträde den 26 november. Ärendet ska dessförinnan tas i kommunstyrelsens
arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Styrelsen sammanträder den 12 november och
10 december. För att ge bättre förutsättningar för beredning av ärendet bör ett extra
sammanträde med fullmäktige genomföras i slutet av december månad.
Beslutet skickas till
Partier, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ralf Hedin
Kommunchef

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

138 (x)

KS 2018/442
KS 2018/439
KS 2018/491
KS 2018/476

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Länsstyrelsen i Stockholms län – Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i
Vingåkers kommun den 8 maj 2018.
- Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Protokoll från
nämndsammanträde 2018-09-14.
- Regionförbundet Sörmland – Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 201810-04.
- Västra Sörmlands Räddningstjänst – delårsrapport, januari – augusti 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
’övrig aktgranskning’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen för
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Datum

Beteckning

2018-09-07

203-16526-2018

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Vingåker
kommun den 8 maj 2018
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har inte efter inspektionen inte funnit anledning att
rikta kritik mot Överförmyndaren i Vingåker kommun (Överförmyndaren).
Inledning
Vid inspektionen den 8 maj 2018 granskade Länsstyrelsen 17 akter. Se bilaga med
information om de granskade akterna. Efter granskningen höll Länsstyrelsen ett
sammanträde med nämnden där de frågor som uppstått vid granskningen av
akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade överförmyndare Olle Olsson
och Anna Lejon och Generose Nzojibwami från kansliet samt Lisa Wellenius och
Lotta Reimers från Länsstyrelsen. I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning
att kommentera nämndens handläggning av ärendena framgår detta av rapporten,
med hänvisning till aktuella akter.
Aktgranskning med kritik
Ingen notering.
Övrig aktgranskning
Upphört förmynderskap i register
I akt 446, angående ett förmynderskap, noterades följande. Förmynderskapet
upphörde år 2009 då huvudmannen blev myndig (född 1991).
Den tidigare överförmyndaren har i september 2017 skickat redovisningshandlingarna i akten rekommenderat till den myndige. I februari 2018 skickade
hon handlingarna igen då de inte hämtats ut. I mars 2018 registrerades ärendet i
ärendehanteringssystemet Wärna som ett aktivt ärende efter att det inkommit ett
mottagningsbevis.
Det har inkommit årsräkningar för åren 2005, 2006 och 2007. Det har inte
inkommit årsräkningar för år 2008 eller sluträkning för år 2009. I september 2017
beslutade Överförmyndaren om befrielse för dessa. Förmyndarna torde dock
aldrig varit redovisningsskyldiga. Barnet erhöll endast 294 000 kr år 2005, vilket
var under den dåvarande beloppsgränsen för redovisningsplikt, och det framgår
inte någon annan grund för redovisningsplikt.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Vid sammanträdet frågade Länsstyrelsen om den tidigare överförmyndaren
fortfarande arbetade med frågorna. Överförmyndaren uppgav att den tidigare
överförmyndaren slutade i september 2017 men hon är fortfarande anställd som
tjänsteman i kommunen. Under en period fortsatte hon att arbeta med vissa
ärenden, för att avsluta arbetsuppgifter, men det gör hon inte längre.
Länsstyrelsen påpekade att ärendet inte ska vara registrerat som ett aktivt
ställföreträdarskap i registret över ställföreträdare i och med att personen ifråga är
vuxen sedan länge och förmynderskapet har upphört. Överförmyndaren uppgav
att de är medvetna om att ärendet ska avslutas men att de har varit osäkra på hur
detta ska hanteras.
Överlämning av redovisningshandlingar
I akt 402, angående ett förvaltarskap, noterades följande. Förvaltaren byttes ut den
25 september 2017 och sluträkningen som inkom den 3 oktober 2017 granskades
den 28 november 2017. Den 4 maj 2018 skickades redovisningshandlingarna till
den nye ställföreträdaren.
Vid sammanträdet påpekade Länsstyrelsen att det inte ska gå så lång tid innan
redovisningshandlingarna skickas till en ny ställföreträdare för granskning. Vid
sammanträdet betonade också Länsstyrelsen efter en fråga från Överförmyndaren
att det är samtliga årsräkningar i akten som ska skickas.
Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denne har granskat
förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, lämna över
sluträkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3
och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot
redovisning för förvaltningen. Om handlingar har lämnats till en ny
ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna.
Bestämmelsen innebär att samtliga förteckningar, årsräkningar m.m. som förvaras
hos överförmyndaren ska lämnas över, oavsett antal och ålder (se NJA II 1924, s.
468).
Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att se över sina rutiner.
Redovisning från god man för ensamkommande barn
I akt 363, angående ett godmanskap för ensamkommande barn, noterades
följande. Överförmyndaren beslutade om byte av god man i april 2016. Det har
inte inkommit några årsräkningar och det finns inte något beslut om att den nye
gode mannen ska vara befriad från detta.
Överförmyndaren kan befria en god man från skyldigheten att lämna års- och
sluträkning, om det med hänsyn till gode mannens och huvudmannens
förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns
särskilda skäl (se 14 kap. 19 § FB). Enligt Länsstyrelsens mening följer det av
bestämmelsens ordalydelse att ett beslut om att befria en specifik god man från
redovisningsskyldighet endast avser den gode mannen. Om överförmyndaren
byter ut den gode mannen måste därför överförmyndaren fatta ett nytt beslut i
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frågan, för att hen inte ska vara skyldig att lämna in års- och sluträkning. Dessa
bestämmelser omfattar även gode män för ensamkommande barn (se 12 § lag
[2005:429] om god man för ensamkommande barn).
Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att se över sina rutiner.
Övriga frågor
Den nya organisationen
Olle Olsson är överförmyndare sedan den första oktober 2017. Länsstyrelsen
ställde frågor om utbildning i överförmyndarfrågor och det framgick att Olle
Olsson deltagit i utbildningar i frågorna. Det har även anställts nya handläggare.
Då den nya organisationen började noterade man brister i arkivet och man har
arbetat med att rätta till dem. Den nya organisationen har även tagit in en konsult
för att rätta till brister i Överförmyndarens register över ställföreträdarskap i
Wärna då man noterat att systemet tidigare inte använts på rätt sätt.
Det finns ett beslut om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans
med Flen och Gnesta kommun den 1 januari 2019.
Dokumentation av felaktig handläggning
Överförmyndaren har börjat dokumentera felaktig handläggning som noteras i
akterna i en ”avvikelsepärm”. Länsstyrelsen mottog kopior av handlingarna i
pärmen vid inspektionen. Vid en granskning av dessa efter inspektionen framgick
bl.a. följande. Flera ställföreträdarskap har inte tidigare varit registrerade i
registret över ställföreträdarskap och handlingar, Wärna. I dessa ärenden har det i
flera fall inte inkommit årsräkningar under många år. Den tidigare
överförmyndaren har under år 2016 och 2017 börjat begära in årsräkningar som
inkommit och granskats flera år försent. Det framgick även att den tidigare
överförmyndaren år 2017 skickat ut redovisningshandlingar till tidigare
underåriga i förmynderskap, i enlighet med 16 kap. 8 § FB. Då personerna i dessa
ärenden blev myndiga mellan åren 2009 och 2012 skedde detta många år försent.
Efter inspektionen har Överförmyndaren uppgett följande till Länsstyrelsen.
Avvikelsepärmen gås igenom regelbundet av handläggarna och de brister som
upptäckts bedöms på nytt, en prioriteringsbedömning görs och bristen åtgärdas i
den takt som de bedömt krävs. Detta arbete påbörjades innan inspektionen.
Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att fortsätta vidta åtgärder i de ärenden
som har bestående brister.
Rutinbeskrivningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat och granskat kansliets skriftliga
rutiner rörande årsräkningsgranskning, bevakning av redovisningshandlingar samt
bevakning av arvskifte.
Handläggningstider granskning årsräkningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider
för granskningen av årsräkningar föregående år. Överförmyndaren lämnade
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uppgifter om att samtliga då inkomna årsräkningar för år 2016 var granskade den
1 oktober 2017. Länsstyrelsen ser positivt på att Överförmyndaren enligt dessa
uppgifter inte har några långa handläggningstider.

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Lotta Reimers.

Bilaga:
Granskade akter
Kopia till:
Överförmyndaren
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna

BILAGA
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Datum

Beteckning

2018-09-07

203-16526-2018

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Granskade akter
Förvaltarskap
Akt 364, 449, 426 och 402.
Godmanskap
Akt 170, 81, 58, 332, 44, 111 och 88.
Förmynderskap
Akt 124, 413, 385 och 446.
Godmanskap för ensamkommande barn
Akt 273 och 363.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Datum:

2018-09-14 kl. 9:00 – 11:40

Plats:

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm

Ledamöter:

Landstinget
Jacob Sandgren (S) ordförande
Lena Zeller (L)
Inga-Lill Louise Fredriksson (C)
Nadim Hassen (MP)
Kirsi Fransson (VfP)
Barbro Petersson (KD), tjänstgör för Anniola Nilsson (M)
Kommunerna
Martina Johansson (C) 2:a vice ordf, Eskilstuna
Monica Lindell Rylén (S), Trosa
Ulrika Truedsson (S), Katrineholm
Robert Skoglund (S), Vingåker
Solveig Lindblom (S), Oxelösund, tjänstgör för Linus Fogel (S)
från 10.10
Ingrid Jerneborg Glimne (M), Gnesta

Ersättare:

Landstinget
Camilla Holmgren (S)
Britta Bergström (S)
Roger Ljunggren (S)
Kommunerna
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Katrineholm

Ej närvarande:

Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Nyköpings kommun

Justerare:

Jacob Sandgren (S), och Martina Johansson (C)

Justerade
paragrafer:

§§ 18-21

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

Vid protokollet:

Jennie Wester
Sekreterare
Justeras:

Jacob Sandgren (S)
Ordförande

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Martina Johansson (C)
2:a vice ordförande

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

Innehållsförteckning
Beslutsärenden
§ 18/18

Fastställande av dagordning

§ 19/18

Information nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård den 14 september 2018

§ 20/18

Delårsrapport 2018 Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

NSV18-0023-1

§ 21/18

Anmälningsärenden den 14 september 2018

NSV18-0006-1

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 3(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

§ 18/18 Fastställande av dagordning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling.

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 4(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

§ 19/18 Information nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård den 14 september
2018

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00



Ulrika Truedsson (S), Katrineholms kommun,
inledde mötet med en film om Katrineholm och
berättade vidare om ”Nätverkare i äldreomsorgen”
ett arbete som pågår med hjälp av frivilliga
kommuninvånare.
o Anette Larsson Fredriksson, anhörigstöd,
berättade att det bland annat genomförts en
musikfestival som varit mycket uppskattad.



Ola Nordkvist, socialchef i Katrineholms kommun
informerade om ”Samverkansstruktur för att minska
kostnader för försörjningsstöd”. Försörjningsstödet
har minskat med 30-40 %, det handlar främst om
tillfälliga anställningar, därför är det viktigt att
medborgarna studerar för att komma i arbete.



Vård- och omsorgscollege – Monika Andersson,
regional samordnare.
Certifiering, Självskattning, Statistik/Uppföljning.
Monika informerade om att självskattningen varit
hög och samverkan är god, både på regionalt och
nationellt i flera delar, men det finns även delar där
samverkan är mindre god.



Trygg hemgång, Monika Agnedal, verksamhetschef,
länsgemensamt regionalt stöd, informerade om att
man kan se en positiv trend, det vill säga att de flesta
kommunerna klarar tredagars-gränsen, två av
kommunerna låg på fyra dagar.
Sammanfattningsvis behöver vi bli bättre på att
dokumentera SIP i Prator som är ett
kommunikationsverktyg mellan slutenvården,
primärvården, psykiatrisk öppenvård och Sörmlands
kommuners utförare och biståndshandläggare.

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 5(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9



Ordföranden Jacob Sandgren (S) informerade om
FoU:s välfärdskonferens i Eskilstuna den 18-20
september i Eskilstuna, tema – Delaktighet



Verksamhetschefen Monika Agnedal informerade
om att representanter från länsstyrgruppen gjort
studiebesök i Finland för att titta på deras
socialtjänst- och hälsoreform. De träffade
representanter från olika nivåer i systemet och
lyssnade till hur de avser att reformera
verksamheterna så att socialtjänst och hälso- och
sjukvård ligger i samma organisation i så kallade
landskap. Dessa landskap motsvarar våra
län/regioner. Det är staten som fördelar resurser till
landskapen, de har inte själva beskattningsrätt.

Diskussionsfrågor
 Samordnad individuell plan (SIP) i kriminalvården
En diskussion fördes runt ansvaret för att samordna
en individuell plan då de som är intagna för vård inte
alltid tillhör den kommun där vården ges. Frågan om
hur många individer som berörs ställdes?
Ordförande Jacob Sandgren kontaktar Mikael Malm
för mer information.
Tre av diskussionsfrågorna har ställts av Nyköpings
kommun. Då Nyköpings kommun inte har någon
representant på plats bordläggs frågorna till nästa
möte.




Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Palliativ vård
Syn- och hörselinstruktion
Fråga från landstingets råd för funktionsfrågor
(LRFF) – Kompetensutveckling i hörselfrågor

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 6(8)

PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

§ 20/18 Delårsrapport 2018 Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård
Diarienummer:

NSV18-0023

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2018-09-14

Ärendenr
§ 20/18

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Delårsrapport 2018 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
godkänns.
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
I delårsrapporten sker en återrapportering av de verksamheter som nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård ansvarar för, regionalt stöd för samverkan
kring socialtjänst och vård, FoU i Sörmland, hjälpmedel samt vård- och
omsorgscollege. Rapporten avser perioden januari – juli 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-06
Delårsrapport 2018 nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Beslutet expedieras till
Monika Agnedal, verksamhetschef länsgemensamt regionalt stöd
Monica Andersson, regional samordnare, vård- och omsorgscollege
Carina Forsman Björkman, FoU-chef, FoU i Sörmland
Peter Svedin, verksamhetschef, hjälpmedelscentralen
Akten

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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PROTOKOLL

HANDLÄGGARE

DATUM

DIARIENUMMER

2018-09-14

NSV18-0001-9

§ 21/18 Anmälningsärenden den 14 september
2018
Diarienummer:

NSV18-0006

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2018-09-14

Ärendenr
§ 21/18

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Redovisade delegationsbeslut godkänns
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den 14 september
2018:
Delegationsbeslut ekonomidirektör
 Kodplan med beslutsattestanter 2018 kompletterande tillägg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-06-25
Beslutet expedieras till
Akten

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 8(8)
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SAMMANTRÄDE MED
REGIONSTYRELSEN
Torsdag 4 oktober 2018

Tid och plats
Torsdag den 4 oktober 20 18 klockan 9.00- 11.25, Blonunenhofhotell , Nyköping.
Ajournering kl 10.05 -10.20.

Närvaro
Se nästa sida .
Vid protokollet

~~~ f'kL{'ad
Ulrika Sörblad

Justeras:

(]U

(

Malin Hagerström (MP)
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Närvaro
Tjänstgörande ledamöter
Eskilstuna kommun
Sarita Hotti (S)
Jari Puustinen (M) §§ 34-43
Ingrid Escobar (-) §§ 34- 43
Maria Chergui (V) §§ 34-43
Anton Berglund (SD)
Marie Svensson (S) tjänstgör för Jil1UllYJansson (S)
Flens kommun
Jan-Erik Larsson (S)
Gnesta kommun
Johan Rocklind
Katrineholms kommun
Göran Dahlström (S)
Lars Härnström (M)
Nyköpings kommun
Urban Granström (S)
Malin Hagerström (MP)
Anna af Sillen (M)
Oxelösunds kommun
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
Strängnäs kommun
Leif Lindström tjänstgör för Monica Lindell Rylen (S) §§ 34-43
Björn Karlsson (SD)
Trosa kommun
Daniel POlinoff (M)
AlU1-sofie Soleby-Eriksson (S)
Vingåkers kommun
Viking Jonsson (S)

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarng atan 64
Telefon 0155-77890
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)
Monica Johansson (S)
Magnus Leivik (M)
Thom Zetterström (S D) §§ 34-43
Jan Norberg (V fP)
Lars-Göran Jacobsson (VfP)
Roger Ljunggren (S) tj änstgör för Abdulkad ir Mohammed (L)

Insynsplats
AlmeIi Bengtsson (S), Vingåker

Ersättare, ej tjänstgörande
Kim Fredriksson (SD), Eskilstuna
Almeli Hedberg (S), Katrineho lm
Ewa Callhammar (L), Katrineholm
Inge Ståhlgren (S), Oxelösund
Patrik Renfors (V), Oxelösund
Jalmike Zetterman (SD), Landstinget Sörmland
Jan-Eric Eriksson (SD), Landstinget Sörmland
Britta Bergström (S), Landstinget Sörmland
Peter Hardö (VfP), Landstinget Sörmland
Hans Ljungkvist (VfP), Landstinget Sörmland
Rolf G Eriksson (VfP), Landstinget Sörmland
Greta Suven (MP), Landstinget Sörmland

Övriga närvarande
Från förbundslwntoret:
Cristine Dahlbom, regiondirektör
Monica Swärd, kommunikationschef
Ulrika Sörblad, regionsekreterare
Lina Widlund, strateg
Magnus Hanberth, ekonom
Maria Fyrby, strateg
Samt en besökare

Box 325, 6 11 27 Nyköping
Besöksadress: Sto rhusqvarn, Västra Kvarng atan 64
Telefon 0155-778 90
e-post info@region.so rmland.se
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Innehållsförteckning
§ 32

Val av justerare

§ 33

Fastställande av dagordning

§ 34

InformationIvägledningsdiskussion
a)
b)
e)
d)

Rapport från konferensen "Är Sörmland s elförsörjning hotad?"
Rapporter från regionstyrelsens beredningar
Regionfrågan
Kommentarer till beslutsärendena

§ 35

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

§ 36

Verksamhetsplan och budget 2019

§ 37

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

§ 38

Regionalt ställningstagande om vägar som korsar kommande Ostlänken

§ 39

Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets ledningsoch stödprocesser

§ 40

Utökat uppdrag för kompetensberedningen

§ 41

Redovisning av Sörmlandsstrategin i länets kommuner

§ 42

Anmälningsärenden

§ 43

Övriga frågor och avslutning
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§ 32

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Val av justerare

Sammanfattning
Malin Hagerström (MP) och Jan Norberg (VfP) föreslås till justerare av protokollet
jämte ordföranden.

Regionstyrelsens beslut
Malin Hagerström (MP) och Jan Norberg (VfP) väljs att justera protokollet jämte
ordföranden.

§ 33

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Dagordningen har varit utsänd.

Regionstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs.

' -1-----------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se

Hemsida : WI/'NoI.region .sorm!and .se
Org nr: 222000-1545

Justeras

Protokollsutdraget intygas

,..::::fREG IONFORBUNDE T

SORMLAND

§ 34

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

InformationIvägledningsdiskussion

a) Rapport från konferensen "Är Sörmlands elförsörjning hotad?"

Lina Widlund, strateg, redogör för konferensen "Är Sörmlands elförsöljning
hotad?" vi lken hölls den I juni, samt ger en lägesrapport inom onU'ådet kraftförsöljn ing.
EnergiOlmådet står inför stora förändringar. Sam.hällsutvecklingen innebär
nya utmaningar för elnätet, bl a kan nämnas det ökade elbehovet inom transportsektorn i och med omställning till fossilfritt. Detta kan leda till effektbrist
om inte åtgärder vidtas. Brister i tillgången till el kan konmla att vara begränsande för utvecklingen.
Sverige behöver ett nytt synsätt på el - att det är en begränsad resurs. Elnätet
behöver dimensioneras för att hantera de högsta effekttopparna under året.
Det behöver råda balans mellan produktion och konsumtion avel. Roller och
ansvar måste tydliggöras och kompletteras.
Vi behöver även bl a bygga egen kunskap i regionen, tillsanmlans med viktiga aktörer och vi behöver "tänka energi" i fler sammanhang.
b) Rapporter från styrelsens beredningar

Kompetensberedningens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar
bl a om beredningens studiebesök i Strängnäs kommun för att lära om FAS,
förändrat arbetssätt, om arbetet med utförande av regeringserbjudandet/uppdraget, samt påminner om årets Kompetensforum den 26 oktober.
Beredningen fÖl' jämlik hälsa har inte haft något sanU'Danträde sedan senaste rapportering i regionstyrelsen i juni, meddelar ordförande Monica Johansson (S).
Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor: Daniel Portnoff (M),
ledamot i beredningen, informerar om att beredningen beslutat om fördelning
av ramar för transportinfrastrukturplanen.
e) Regionfrågan

Viking Jonsson (S) meddelar att styrgruppen konuner att ha sanunanträde senare under dagen.

fOI·ts
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fotts § 34
Monica Johansson (S) informerar om temagrupper och arbetet med den politiska organisationen. Förberedelser pågår för övergångar av tjänster och verksamheter.

dl

Kommentarer till beslutsärendena

Regiondirektör Cristine Dahlbom och ekonom Magnus Hanbelih redogör för
delårsbokslutet per den 31 augusti.
Ajoumering kl 10.05-10.20.
Regiondirektör Cristine Dahlbom och ekonom Magnus Hanberth redogör för
verksamhetsplan och budget verksamhetsåret 2019.
Cristine Dahlbom kOlllinenterar kort dagens övriga beslutsärenden.
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§ 35

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018
Dm 18- 062

Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska regionförbundet avlätmIa en delårsrapport till förbundets medlelmnar. Föreliggande rapport omfattar tiden januari-augusti 2018,
De extema revisorema har granskat rapporten och kommer tillsammans med lekmannarevisorema färdigställa revisionsrapporten under oktober månad, Revisorernas
utlåtande kommer att tillsändas ledamöterna samt anmälas vid regionstyrelsens
sammanträde den 21 november 2018,

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 28
Tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Delårsrapport januari-augusti 2018, 2018-09-19, rev 2018-10-03

Regionstyrelsens beslut
Delårsrapporten godkänns,

Protokollsutdrag
Medlelmnarna
Akten
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§ 36

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Verksamhetsplan och budget 2019
Dm 18-063

Sammanfattning
Regionförbundet Sörmland avvecklas vid årsskiftet 2018/2019 då verksamheten
överförs till Region Sörmland. Verksamhetsplan och budget 2019 kommer därför
slutgiltigt att fastställas inom den nya regionen.
Föreliggande förslag till VP/budget 2019 tar hänsyn till det nya angreppssättet med
utarbetande av handlings planer, som den nya Sörmlandsstrategin innebär. Resultat av
arbetet med handlingsplaner kommer att kurll1a genomsyra verksamhetsplan och
budget 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 31
Tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Verksarnhetsplan och budget 2019, förslag, 2018-09-18

Regionstyrelsens beslut
Verksamhetsplan och förslag till budget 2019 fastställs.

Protokollsutdrag
Medlemmarna
Akten

, -1-------------------------------Box 325. 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn,
Telefon : 0155·778 90

Justeras
V~stra

E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: WINW.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545

Kvarngatan 64

Protokollsutdraget intygas

4

REGIONFORBUNOET

SORMLAND

§ 37

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Likvidation av Regionförbundet Sörmland,
verksamhetsövergång m m
Dnr 18- 067

Sammanfattning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbllndet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den l januari 2019.
Regionförbundets styrelse föreslås nu besluta att rekommendera kOJmnunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs
av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 29
Tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Landstinget Sörmland: Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering, augusti 2018

Regionstyrelsens beslut
l. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från
2019-01-0 l.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas tillmedlenllnarna och
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.
3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlänll1as till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar
som tas emot.
4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske
efter 2019-0 I-O l.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

forts
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forts § 37

Protokollsutdrag
Medlemmarna
Landstinget Sörmland, juridiska enheten, C Dexfalk
Sörmlands kollektivtrafikmyndigbet
Akten
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§ 38

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Regionalt ställningstagande om vägar som korsar
kommande Ostlänken
Dnr 18- 061

Sammanfattning
Trafikverket har sedan 2017 kOllli11 it med förfrågningar hur länsplaneupprättaren ser
på olika statliga vägar som kommer att korsa kommande Ostlänken. Ställningstagandet används som riktlinj er för länsplaneupprättaren i Sörmland för hantering av uppkonma frågor kring behov och brister på det statliga vägnätet med koppling till punkter där statliga vägar korsar kommande Ostlänken. Skrivelsen är ett stöd fö r kommande prioriteringar och förhand lingar i upprättandet av ny länsplan efter gällande
länsplanen för 2018-2029.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 20 18-09-20 § 30
Tj änsteskrivelse, 2018-09-03
Skrivelse Regionalt ställningstagande om vägar som korsar konunande Ostlänken

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar om regionens hållning kring vägar och Ostlänken enligt
förslaget till regionalt ställningstagande.

Protokollsutdrag
Akten
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§ 39

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser
Dnr 18- 013

Sammanfattning
Dokumenthanteringsplanen är ett styrande dokument, vilket lägger grunden ti ll beslut om arkivering och gallring. Regionstyrelsens dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser antogs i februari i år, dessförinnan hade en sådan saknats.
Dokumenthanteringsplanen är nu föremå l för revidering, dels med anledning av den
ändrade lagstiftningen inom dataskyddsonu'ådet (där personuppgiftslagen den 25 maj
i år ersattes av dataskyddslagen), dels med anledning av att ytterligare anpassningar
till landstingets planer för dokumenthantering behövs inför regionbildningen den l
januari 20 19.
Jämförelser har gjorts med Landstinget Sörmlands bevarande- och gallringsplaner,
främst för allmän administration, ekonomiadministration och för personaladministrativa handlingar. Personal från landstingsarkivet har deltagit i arbetet och bidragit med relevant sakkunskap. Planens giltighet avser 2018, varefter regionbildning
sker. Bestänunelserna i planen får ti ll ämpas retroaktivt på handlingar som inkommit
eller upprättats före planens beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 32
Tjänsteskrivelse, 20 18-09-03
Förslag ti ll reviderad dokumenthanteringsplan för RegioJlförbuJldet Sörmlands lednings- och stödprocesser, 2018-09-03
Regionstyrelsens protokoll 2018-02-08 § 6

Regionstyrelsens beslut
Reviderad dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands ledllings- och
stöd processer antas.

Protokollsutdrag
Administrativa enheten
Landstinget SÖlmland, landstingsarkivet
Akten
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§ 40

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Utökat uppdrag tör kompetens beredningen
Dnr 18- 060

Sammanfattning
Förbundskontoret har under snart ett års tid förberett och förankrat tankar kring att
stödja och samordna den digitala utvecklingen i länet. Kontaktytorna för förbundskontoret har framförallt varit mot tj änstemän inom våra offentliga organisationer.
För att realisera tankarna om regionalt stöd och samordning av den digitala transformationen inom länet/regionen krävs även stark politiskt engagemang och närvaro.
För att praktiskt lösa denna fråga föreslås att den nuvaraJlde Kompetensberedningen
får ett utökat ansvar som då även innefattar digitaliseringsfrågorna.
Konkret skulle beredningens uppdrag kompletteras med:
• Samordna det lokala arbetet med det regionala initiativet
• Sprida kunskap om de regionala insatserna inom framföra llt digital transformation
• Arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar
Genom att ge kompetensberedningen detta uppdrag stärks förutsättningarna för infonnationsutbyte till både politiker och tjänstemän.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 20 18-09-20 § 33
Tjänsteskrivelse, 20 18-08-3 1

Regionstyrelsens beslut
På grund av uppdragets storlek, dignitet och komp lexitet föreslås att arbetsutskottet
blir den patt som vägleder arbetet med digitali seringsfrågorna under perioden fram
till Regionförbundet Sörmlands avveckling den 31 december 20 18.

Protokollsutdrag
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
Kompetensberedningen
Strateg Anna Knutsson
Akten
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§ 41

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Redovisning av Sörmlandsstrategin i länets
kommuner
Dnr 17- 001

Sammanfattning
Regionstyrelsen antog Sörmlandsstrategin den 20 juni 2018.
Länets kommuner är mycket viktiga aktörer i förverkl igandet av det regionala utvecklingsarbetet. Regionstyrelsen rekol1Unenderar därför medlemskommunerna att
redovisa Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sönnlandsstrategin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 34
Tjänsteskrivelse, 20 18-08-30
Sörmlandsstrategin: www.sormlandsstrategin.se
Regionstyrelsens beslut 2018-06-20 § 25

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen rekonunenderar länets kommuner att redovisa Sörmlands regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Protokollsutdrag
Medlenunarna
Akten
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§ 42

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Anmälningsärenden

Delegationsbeslut
Resor
R18: m 11- 16. Dm 18- 004
Övriga delegationsbeslut

Övriga ärenden
l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regeringen/Finansdepartementet, 2018-06-14: Uppdrag att förbereda en överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret.
Trosa kommun, KF 2018-06-13 § 60, Regionbildlling - skatteväxling, fördelnillgsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskonunelse om uppgiftsfördelning. Dm 18- 035
Trosa kommun, KF 2018-06-13 § 62, Prövning av frågan om ansvarsfrihet för
regionstyrelsen - Regionförbundet Sörmland. Dnr 18- 024
Nyköpings kommun, KF 2018-09-11 § 146, Revisionsberättelse 2017 för Regionförbundet Sörmland. Dm 18- 024
Beredningen för jämlik hälsa, mirmesanteckningar 2017-03-22,2017-06-15 och
2018-04-26. Dm 15- 021
Beredningen för kompetensfrågor, minnesanteckningar 2018-06-20 och 2018-0921. Dm 15- 001
Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, protokoll 2018-09-20.
Dm 15- 065
Till Landstinget Sörmland 2018-08-07: Remissvar Sönnlands kulturplan.
Dm 18- 057
Till Finansdepariementet 2018-08-14: Remissyttrande avseende Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018:10). Dm 18- 049

Regionstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

,-1.-------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon : 0155-778 90
E·post info@region.sormland.se
Hemsida: WW'N.region.sormland .se
Org nr: 222000-1545

""'"O"

o(~

Protokollsutdraget intygas

4

REGIONFORBUNDET

SORMLAND

§ 43

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-10-04

Övriga frågor och avslutning

Inga övriga frågor föreligger.
Ordförande Viking Jonsson (S) avslutar sammanträdet.

. --1---------------------------------Box 325, 611 27 Nyköpi ng

Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155·778 90
E-post: info@reg ion. sorml and.se
Hemsida: 'W'NW.region.sorm la nd.se
O rg nr: 222000·1545

Protokollsutdraget intygas

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Sammanlrädesdal um

Sida

2018-10-03

20 (26)

Plats och tid

Brandstationen, Kau"ineholm, onsdag 3 oktober 2018, kl 17.30 - 20.00.

Beslutande

Håkan Persson (S), ordf.
Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf.
Björn Andersson (M)
Glenn Christensen (S)
Gunnar Ljungqvist (S)
Göran Nilsson (NI)
Lars Levin (L)
Sten Holmgren (C)
Therese Palm (S)

Ersättare

Caisa Sävheden Larsson (S), Ingemar Björklund (Iill). lvIensud Vrana (S),
Michael Hagberg (S) och Olof Karlsson (V)

Övriga deltagande

Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Per Gustafsson, funktionsansvarig utbildning
Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande

Utses att justera

Ste~Olmgren

X;;Bi~d~ ~L_ w

Sekreterare

I

Ordförande

_.

P,,,,,,'.,'823

J:"-<---F~.------

....... ......... ..... ..<.::/ ........ .... ... ...... ...... .. . ·1······ ···· ·········· ··· ........ .... ............. .... ... .. .... ... .... ......

::~:;::;:: ...~...~

Justerande

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

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

Västra Sörnuands Räddnings~änst, direktionen

Sammanträdesdatum

2018- \D- 6~

Datum för

Datum för

2018- 10 - '3

anslags uppsättande

2018-!O -OC(

Förvaringsplats
för protokollet

Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrinehohn

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

anslags nedtagande

. . . . .9.0.. ~. . . . ... . . . . . . . . . . . .

Asa Bjötlund

Utdragsbes tyrkande

t

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Dir § 18

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-03

21

Dnr 2018/45:1

Delårsrapport 2018
Beslut

•

Direktionen beslutar att anta delårsrapporten och lämna den vidare till
medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

VSR har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2018
t o m 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2018
Expediering

Medlemskommunerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- - - -e VSR UNDER ARETS FÖRSTA ATTA MANADER
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har under första halvåret av 2018 fortsatt med det
viktiga arbetet att förebygga uppkomsten av oönskade händelser. Det förebyggande arbetet har
bedrivits genom upplysning, en aktiv förebild i samhället i kombination med att visa människan
bakom uniformen, utbildning, tillsyn och information till invånare, företag och myndigheter.
När det trots ett aktivt förebyggande arbete inträffar en oönskad händelse jobbar VSR för en
ökad flexibilitet i vår egen organisation där en organisatorisk förändring av styrkomas
utgångspunkt har visat sig vara av stor vikt. Organiseringen har bidragit till bättre möjligheter
att klara det ökade antal tillfällen när VSR har flera pågående insatser samtidigt. För att
ytterligare stärka vår beredskap och förmåga f01iskrider arbetet med högre ledning vid stöne
insatser. Ett utökat förbund tillsammans med Flens räddningstj änst har utretts av våra
medlemskommuner samt Flens kommun, dock avbröts utredningen på begäran av utredande
patier under våren 2018. VSR arbetar också för att involvera fler aktörer i Våli arbete, en del är
Civil Insats Person som etablerats i ytterligare delar av förbundets verksamhetsområde. VSR
har haft en intensiv sommar med ett st01i antal insatser dock har området under den extremt
t01Ta perioden varit förskonade från stÖlTe skogsbränder, de uppkomna brändema har vår
kompetenta personal lyckats hantera. Även här har ytterligare en aktör varit aktiv i f01m av
SÖlmlandsbataljonen, ett gott samarbete. Samarbetet med polis och ambulans bedöms även det
som gott och de personliga relationema har stärkts genom kontaktytor över en kopp kaffe där
möjligheter ges att diskutera samverkan i vardagen.
Bemanningsmässigt arbetar vi för att anställa personal för k01iare vakanser hos oss. VSR ser
också en utmaning i rekryteringen av Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) vid vår station
i Vingåker. Det är en utmaning att hitta individer som är intresserade av yrket, bor tillräckligt
nära brandstationen och som har en huvudarbetsgivare som tillåter att den anställde har denna
bisyssla.
Arbetet med en byggnation av ny huvudstation för VSR f01iskrider och beräknas färdigställd
till februari 2019. Då har vi en ändamålsenlig station med en möjlighet att bedriva arbetet på
ett verksamhetsmässigt och arbetsmiljömässigt gott vis. I övrigt så f01isätter vi att utveckla och
förbättra vår verksamhets materiel och metoder med god arbetsmiljö i fokus.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, Direktion och medarbetare för ett gott
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utföli arbete - tillsammans bygger vi VSR!

Anette Lundin
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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- - - -e UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MAL

o
Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått

EKONOMISKA MÅL

Finansiella mål

Åtgärder

VSR ska ha ett positivt årligt Målet uppnått
resultat.

Status

D

Reinvesteringar ska ske med Utvärdering sker vid årets slut
förbundets egna medel.
VSR har ett positivt resultat efter årets första åtta månader, därmed anses målet uppnått. Under
årets sista månader kommer VSR ha högre kostnader, bland annat kostnader som rör flytt till
nya brandstationen. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut.
VERKSAMHETSMÅL

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019. Utifrån dessa har Direktionen formulerat sin vilj a
vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget
är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

1. Verksamhetsmål
VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den
på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för
räddningstj änstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt
möter framtidens krav.

Status

D

Åtgärder
Medlemskommunemas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta
utifrån VSRs fÖlmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande
åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning samt fordon.

VSR anser att målet är uppnått. Sommaren har varit mycket ansträngd för den operativa
avdelningen. Flera pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.
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- - - -e Antal aw ikelser från förmåge ka rtan .

Tid från larm till insalsstyrkan anlänt till
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OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2018 utfall avser 1 jan till 31 aug.

2. Verksamhetsrnål

Status

VSR ska uppfattas som trygghets skapande och därigenom bidra till att
medlemskommunema är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i
centrum.

O

Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök

VSR har bÖljat genomföra hembesök på flera orter inom förbundet. Syftet med hembesöken är
att minska antalet bostadsbränder.
Vi bedömer att målet är delvis uppnått då antal tillsyner ej nått upp till målvärdet för perioden.
Detta arbete redovisas i följande tabeller:
Anlal rådgivning In om området LSO

Antal genomförda planerade tillsyner I
till ~:ommande tillsyner

:!l llll ~lm~JJ =~r~ :,.
Z005

200:1
200i

20 1)
20 11

2017
2015

:: I

~~ ~.llI

_

UlfiJlI (sl)

_

Målvirde (sl)

Anlal hembesök
_ U tfa ll (~t)

1000

_

Miilvärde{s!)

800
600
400
200

20 11
20 1)
20 1'
2017
2012
2014
20115
2011

OBS! Målvärdet avser hela 2018, utfall avser 1 jan till 31 aug .

3. Verksamhetsrnål

Status

Antalet personer som skadas eller omkommer l olyckor, som f6ranleder
räddningsinsats, ska minska över tid.

•

Åtgärder
trafiksäkerhetsutbildningar ,
VSR
genomför
sj ukvårdsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med
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- - - -e välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva
räddningsinsatser.
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa fÖlmågan för
att nå måluppfyllnad.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. VSR har också bytt
rapporteringssystem vid insatser vilket gör att fler personer klassas som svårt skadade.
Redovisning sker i följande tre tabeller.

Antal personer som skadaslindrigt I olyckor som

Antal personer som skadas allvarligt i olYO;OI

klassas som räddnlngsljänst

som .-Jassas som räddnlngsUänsl

100

_

Ud,II (,t)

_

Målvii rde(st)

_
_

25

_

Ud,II (SI)

_ Mal \'ir~ (s t)

12
10

20

80

Ud,II (,Q
Mil\'irde(sl)

Anlal personersom omkommer I otyder som
klassas som räddn i ngs~änsl

8

60

6

40
20
2006

2010
2009

11111.
20 14

2012

: I1I1

20 18

2016

OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug .
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20 1)

20 17

1999

201J.1

I Idlllll I
2009

2014

Målvärdet avser hela 2018, utfall avser 1 jan till 31 aug.

4. Verksamhetsmål

Status

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.

D

Åtgärder
VSR söker samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst.

VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. Dessa
nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB
(tjänsteman i beredskap) bör ske genom samverkan med en stÖlTe organisation. Detta skulle
öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare. Diskussioner förs mot Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG). En eventuell stmi av detta samarbete kommer tidigast ske 2019-04-01. Ett utökat
förbund tillsammans med Flens räddningstjänst har utretts av våra medlemskommuner samt
Flens kommun, dock avbröts utredningen på begäran av utredande parter under våren 2018.
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- - - -e 5. Verksamhetsrnål

Status

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

D

Åtgärder
genomför
trafiksäkerhets utbildningar,
VSR
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sj ukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Utbildningar till kommunema har ökat, det gäller både brandoch sjukvårdsutbildningar. Redovisning sker i följande två tabeller:

Anlalulbildade elever per år
_
_

Anlalulbildade personer per år
Utfall (sl)
Målvärde (sI)

_

3000

6000

2000

4000

1000

2000

2005

200 9
2007

20 13
20 11

20 17
201 5

Utfall (s!)
Malvärde (sI)

2008
20 12
20 16
20 14
20 18
2006
201 0

20 0 ~

OBS! 2018 avser 1 jan lill31 aug. MåivärdeI avser hela 2018

6. Verksamhetsrnål

Status

VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor mom den tid som anges 1
handlingspro grammets förmågekatia.

O

Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befmtliga avtal med andra räddningstjänster
Resultatet för perioden blev 98,5 %.
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- - - -e Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 98,5% bör anses som ett bra resultat.
Redovisning sker i följande tabell.

Antal aw ikelserfrån förmågekartan.
_

2,4

1,8

I

I

1.2
0,6

Utfall (sl)

CJ Mål-.·ärde (st)

_

2 ~ 1 ~ 2~ 3 ~ 2 ~ 5 ~ 2 ~7 ~

201 2

2 01 ~

20 16

20 18

OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug . Målvärdet avser hela 2018 (O st.)
Juli: Pyrde i skogen efter ett blixtnedslag. Svårt att lokalisera branden .

7. Verksamhetsmål

Status

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

•

Åtgärder
Personalen rapporterar detta vid olyckor.

Periodens resultat blev 45 %. Påminna personalen om vikten av att undersöka detta vid insatser
och dokumentera uppgiftema i händelserapportema.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60%. Redovisning sker i följande
tabell.

Vi d 60 procent av alla olyckor som uppfyller
kriteri erna för räddningstjänst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
_
_

20 12

20 14
20 13

2016
201 5

Utfall (sl)
Mål'l ärde (sI)

20 18
20 17

OBS! 2018 avser 1 jan till 31 aug . Målvärdet avser den aktuella perioden .
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- - - -e FUNKTION FÖREBYGGANDE
Viktigaste händelser under årets fOrsta åtta månader

Utöver LSO tillsyner och LBE tillstånd har funktionen besvarat 20 stycken remisser från andra
myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen, lagändringar med mera är utvecklande
och inspirerande. Att det råder full aktivitet på byggmarknaden i kommunerna har väl inte
undgått någon. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers - och Katrineholms
kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov med mera.
Som läget är nu så kan funktionen få svårigheter med att uppnå uppsatta mål för året, vilket
bland annat beror på sjukskrivning och tillfålliga arbetsuppgifter som fallit på funktionen. Med
en försiktigt optimistisk bedömning så kan resultaten för 2018 ändå komma i närheten av
uppsatta mål.
Under året har VSR bytt ärendehanteringssystem. Det har varit ett tidskrävande arbete som
fortfarande pågår. Utbildning, skapandet av underlag, kopplingar av systemet till
fastighetsregister med mera är ännu inte tillfullo genomföli. En av våra ingenjörer har arbetat
med att genomföra bytet av ärendehanteringssystemet.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

En ur vår personal deltar i den expertgrupp som MSB sammankallat för utveckling av nya
föreskrifter runt brandfarliga och explosiva varor. Detta ser vi på med stor glädje då det är bra
för ett litet förbund som Våli att delta i det nationella utbytet och utvecklingen. Glädjande är
också att MSB lyssnar på räddningstjänsternas åsikter i dessa frågor och har ändrat i kommande
föreskrifter på sådant sätt att det förenklar vår verksamhet. Vi fortsätter att samverka med
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåker. I år
har detta samarbete dels verkat mot flera detaljplaner, en masterplan och så klmi en mer entydig
och snabbare hantering gällande bygglov.
I samverkan med funktion räddning så har ett tillsynsarbete
runt våra insatsmöjligheter till olika byggnader påbörjats. Vi
har sett ett behov av att utreda utrymningsmöjligheterna för
de boende då dessa begränsats av olika faktorer. Information
om detta har presenterats på VSRs Facebooksida och
fÖlmedlas
av
fastighetsägare
inför
besök
av
räddningstj änsten.

Bildfi'ån Kuriren vid besök på Sibe/iusgatal1. Foto: Roger Cum/se/Katrineho/ms-Kurirel1.

En komplett analys gällande varför funktionen sannolikt inte når målen för 2018 är ännu inte
genomförd. Vissa åtgärder har beslutats, till exempel så har en plan utarbetats, tillsammans med
9

------------------tt-funktion räddning, om att stötta funktion förebyggande. Planen går ut på att 2-3 brandmän ska
hjälpa till att utföra tillsyner efter att de genomgått en intem utbildning i tillsynsförfarandet.
När det bedöms möjligt så skall LSO och LBE-tillsyner prioriteras framför andra uppdrag.

Nyckeltal
Vissa ärendens kommuntillhörighet kommer, i år, ej att kunna redogöras för då den
infOlmationen ej är inlagd i det nya dokumentations systemet på rätt sätt. Det är sannolikt att
detta kommer att kunna åtgärdas till kommande år. Det är dock inte något som vi har för avsikt
att försöka kOlTigera i befintliga ärenden gentemot ett äldre system efter systemövergången. Vi
bedömer att det inte är värt kostnaden i personaltimmar. Redovisade sotningsförelägganden
speglar inte fullt ut verkligheten då inga förelägganden är registrerade efter maj månad på grund
av bytet av ärendehanteringssystem. Dessa bedöms kunna redovisas konekt i årsredovisningen.
Typ av händelse

Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad tillsyn
Annan tillsyn
Tillstånd Explosiv
Tillstånd Brandfarlig
Brfv./Explv. Övrigt
Sakkunnigutlåtande
Remiss
Serverings tillstånd
Remiss Trafikverket
Remiss MSB
Remiss Länsstyrelsen
Remiss Detaljplan
Övriga Planärenden
Remiss Offentlig
tillställning
Föreläggande Sotning
Byte av Sotare
Bygglovsremiss
Remiss Allmän
sammankomst
Övrigt
Summa ärenden:

Katrineholm

Vingåker

13

1
6

-

-

-

1
1
1
2

3
2
6
2
3
10
2

-

-

2

1
2

Allmänt

-

3
1

O

-

1

-

-

-

216

1

-

-

5
6
2

9
28
4

Summa

1
19
O
1
4
3
8
2
4
12
2
3
2

Målvärde/
helår

100

6
20
2

7

6
3
216
9
28
4
1
335

20

500
40

688
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- - - -e FUNKTION EXTERN UTBILDNING/INFORMATION
Viktigaste händelser under årets första åtta månader

Vi har lyckats bedriva en omfattande utbildningsverksamhet mycket tack vare vår
instruktörs grupp som varit mycket flexibel och engagerad. Mängdutbildningar inom brand och
sjukvård har genomfölis med kvalitetssäkrade och standardiserade koncept.
Under året har vi tagit i bruk en så kallad "släck-TV", det har gett oss möjlighet att på ett
realistiskt sätt öva praktisk brandsläckning inomhus i t.ex. vårdmiljö. Det ger en annan realitet
i övningen att få öva i sina egna lokaler som man nOlmalt verkar i.
Den största mängden utbildningar har genomfölis för vård- och omsorgsförvaltningen där vi
systematiskt tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och
säkerhetssamordnare byggt upp ett system för utbildning av all personal inom både brand och
sjukvård.
Räddningstj änstutbildningar har genomfölis på övningsfältet med personal från
industribrandkåren på SSAB i Oxelösund samt med all utryckande personal från Flens
kommun. Specialanpassad utbildning har genomfölis för personal från Scania Södeliäljes
brandgrupper. Responsen från alla dessa utbildningar har varit mycket bra vilket även skriftliga
utvärderingar visat.

Bilder när personal från Sims recycling övar.

11

- - - -e Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och säkerhetssamordnare i
Katrineholms kommun, pågår ett arbete med en plan för säkerhetsutbildningar. Ett förslag med
innehåll och kalkyl har tagits fram och ska behandlas i kommunens säkerhetsgrupp för att sedan
förankras i de olika förvaltningarna. En förhoppning är att detta kan vara en modell som även
kan användas av Vingåkers kommun. Om planen antas kommer det krävas en förstärkning på
funktionen med minst en instruktör på 100%.
En viktig målgrupp är våra nyanlända där vi inte haft kontroll på att vi når ut med vårt budskap.
En planering finns nu för ett systematiskt genomförande av brandutbildning för alla elever inom
SFI -verksamheten.
Ur arbetsmiljösynpunkt planeras för inköp av nya gasoldrivna brandgivare som inte kräver
vattenbad vilket underlättar arbetet, särskilt vintertid. På övningsfältet finns behov aven
anläggning för övning med pulversläckare som även den drivs av gasol. Med detta så kommer
vi ifrån all användning av oljebaserade produkter vid släckövningar.
En översyn av baracken med lektionssalar på övningsfältet har påböljats. Behov föreligger av
mer utrymme för matsal och grupprum. Det innebär att väggar måste flyttas och utrymme tas
från en av de befintliga lektionssalarna.
I och med flytten till nya brandstationen måste utrymme för servicegruppen lösas då det inte
finns planerat för detta i den nya brandstationen. Ett av de stÖlTe kontoren i lektionsbaracken
tas i anspråk att användas av servicegruppen.
Funktionen "Fixar Malte" är uppskattad av många av våra äldre invånare. Utrymme finns för
fler hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. För att ytterligare ge möjlighet till
fler att använda tjänsten har bokningen av besök flyttats från "Fixar Malte" till VSRs reception
vilket frigör mer tid för hembesöken.
Fixar Malte

Besök
Informationsträffar

Vingåker
(föregående år)

Katrineholm
(föregående år)
49 (29)
O (O)

171 (173)
2 (3)
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- - - -e Nyckeltal
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för
direktionen och ägama. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring.
Nyckeltal

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Janaug
2018
Brandskyddsutbildningar
Antal brandutbildningar
Antal brandutbildade
skolelever
Äldre över 65
Antal brandutbildade från
landsbygden
Totalt antal brandutbildade
Trafikutbildningar
Antal Trafikutbildningar
Antal trafikutbildade elever
Äldre över 65 år
Antal trafikutbildade från
landsbygden
Totalt antal trafikutbildade
Sjukvårdsutbildningar
Antal sjukvårdsutbildningar
Antal sjukvårdsutbildade
elever
Antal sjukvårdsutbildade
över 65
Antal sjukvårdsutbildade,
landsbygden
Totalt antal
sjukvårdsutbildade
Övriga
utbildning/information
Antal övriga
utblinformationstillfällen
Antal övriga utb/informerade
personer
Antal informerade nyanlända
Övrig utbildning
Antal utbildningar till
kommunala verksamheter
Antal utbildade
kommunanställda per månad
(ej skolutbildningar)
Totalt antal
utbildadelinformerade

11
164

5
23

11
O

19
322

23
262

15
42

O

10

89

O

O

790

O

Janaug

2017
104
868

O

O

O

14

102

3
47

O
O

6

4

3
52

O

35

28

278

14
341

242

68

125

423

426

248

O

130

1594

1630

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

1
425

20
498

O

O

103

O
O
O
O

O
O
O
O

21
923
O
199

19
914

96

O
O
O
O

270

O

O

O

425

498

O

O

O

923

914

6

1

6

3

18

9

O

O

42

22

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

O

O

O

O

O

2

O

20

O

38

9

16

15

O

O

98

53

51

3

60

24

175

66

O

O

376

211

1

2

2

1

O

1

O

4

9

12

20

70

211

20

O

350

O

600

1201

1219

16

30

30

8

O

20

O

75

149

354

5

2

10

10

26

9

O

10

70

52

87

22

104

93

266

154

O

130

834

567

365

141

426

950

1092

680

O

730

4243

4346

O
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- - - -e Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand- och sjukvårdsutbildningar. Att
antalet brandutbildningar minskat något enligt nyckeltalen beror på att vid registrering av
skolutbildningar har vid en del tillfållen inte antalet klasser som besökts registrerats utan endast
att man varit på en skola och då har det registrerats som ett utbildningstillfålle. Antalet
informerade nyanlända har minskat vilket speglar att det kommit fårre nyanlända under året.
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- - - -e FUNKTION RÄDDNING
Viktigaste händelser under årets första åtta månader

Flera utredningar efter insatser pekar på att ledningsförmågan är avgörande för hur lyckad en
insats blir. Funktionen har därför inlett diskussioner med RTÖG angående hjälp med högre
ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. Planering av den nya brandstationen i
Katrineholm har också varit ett prioriterat arbetsområde för funktionen.
Hembesök har fOlisatt i båda kommunerna under 2018. Genom att få en personlig infOlmation,
ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att
drabbas aven bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I
Katrineholm deltog VSR i firandet av nationaldagen i Stadsparken. Tjänstgörande skift deltog
också vid studentfirandet i Katrineholm. I Vingåker deltog skiftet vid Vingåkershems
akti vitetsdag.
Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid försätter att växa, två nya områden har startats upp under perioden. CIP
har Immats ut vid 35 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomfölis.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Lmmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 47 st. till 33 st.
suicidlarmen var 24 st. (15 st.) under perioden. Trafikolyckorna fOlisätter att ligga på en hög
nivå, 112 st. (87 st.). Larm om brand i byggnad 52 st. (31 st.). Brand ej i byggnad 57 st. (70 st.).
Både trafikolyckor och brand i byggnad har ökat under perioden. VSR har prioriterat dessa
områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bl a genomföra
trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök.
Under hösten kommer funktionen prioritera flytten till den nya brandstationen. Vidare arbetar
funktionen med ett nytt dokument gällande VSRs insatsförmåga/förmågebeskrivning. En ny
tankbil är beställd och kommer att tas i skarp drift under hösten.
Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal I
Beredskap (RiB) under sommaren. VSR kommer därför se över hela RiB-organisationen samt
genomföra nödvändiga rekryteringar under hösten.
Funktionen fOlisätter arbetet med samverkan om högre ledning med andra räddningstjänster.
VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. Dessa
nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB bör ske
genom samverkan med en stöne organisation. Detta skulle öka verksamhetens effektivitet och
kvalite samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.
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- - - -e åvningstid 1/1-31/8 2018
Heltidsstyrkan
RiS
Summa

Station

Antal övningstillfällen

Antal övade timmar

95 (76)
85 (73)
180 (149)

1 340 (1 475)
1 340 (1 562)
2680 (3 037)

Larm jan-aug 2018

Larm där stationen varit delaktig

Larm jan-aug 2017

373

522

351

Vingåker

79

92

71

Julita

31

39

24

Sjörkvik

29

31

10

Högsjö

10

44

7

Katrineholm

Summa

522

463

Kolumnen "Larm där stationen varit delaktig" innehåller även larm där stationen varit aktiv som andra
styrka.
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- - - -e Nyckeltal Funktion Räddning

Antal larm
Antal avvikelser från
förmågekartans
framkomsttider
Antal gånger som
insatspersonal aktivt
kontaktat drabbade efter
avslutad insats
Antal insatser där någon
försökt hjälpa den/de
drabbade innan
räddningstjänsten anlänt
larmadress.
Antal insatser som klassas
räddningstjänst
Antal medborgare som
kontaktat VSR efter insats
Antal personer som
omkommer i olyckor som
klassas som räddningstjänst
Antal personer som skadas
lindrigt i olyckor som klassas
som räddningstjänst
Antal personer som skadas
svårt i olyckor som klassas
som räddningstjänst.
Antal övningstillfällen för
operativ heltidspersonal
Antal övningstillfällen för RiS
personal (Deltids personal)
Antal övningstimmar för
operativ heltidspersonal
Antal övningstimmar för RiS
personal (Deltids personal)
Antal hembesök av
rådgivande karaktär.
Tid (min) från larm till
insatsstyrkan anlänt till
larmadress vid insatser som
klassas som räddningsinsats

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Janaug

Janaug

2018

2017

63

56

41

58

51

75

94

84

522

462

O

O

O

O

O

O

1

O

1

2

1

O

1

O

1

5

15

3

26

17

1
14%

3
75
%

4
67%

3
43%

4
50%

7
47%

8
57%

2
20%

32
45%

33
38%

7

4

6

7

8

15

14

10

71

88

1

O

1

O

2

4

10

4

22

41

2

O

O

O

O

O

O

O

2

O

O

O

2

O

2

O

O

1

5

37

5

3

7

5

1

3

3

2

29

6

15

13

18

14

12

10

6

7

95

76

10

11

13

16

10

7

8

9

85

73

233

233

254

218

153

125

62

62

1340

1475

161

132

183

385

140

105

102

132

1340

1562

317

244

202

146

185

89

O

O

1183

7,7

11,4

9,7

6,2

6,6

10,9

17,2

8,6

9,8

17

Nytt

2018

10,46

- - - -e INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER
2018-02-11. Trafikolycka med flera fordon, personbil, frontalkollision. Rv 56 strax innan
Strängstorp. Två drabbade, fastklämda.

t-

2018-03 -01. Trafikolycka väg 214 vid Gimgöl. Frontalkollision mellan två bilar. Fem personer
drabbade varav flera fastklämda.
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- - - -e FUNKTION ADMINISTRATION
Viktigaste händelser under årets första åtta månader
Under våren har funktionen arbetat med införandet av det nya ekonomisystemet, Visma.
Införandet har fungerat relativt bra men har inneburit mycket jobb med utbildning och att hitta
arbetssätt som fungerar i organisationen vid exempelvis fakturahantering.
Funktionen har öveliagit i stOli sett allt ansvar för uppgifter som rör ekonomin från
ekonomi enheten i Vingåker, vilket känns bra men som också ställer stora krav då vi endast är
två personer som arbetar med det. Det blir extra viktigt att rutiner och arbetssätt fungerar och
finns dokumenterade så att vi kan ersätta varandra vid frånvaro.
Samarbetet med Vingåker kommer fOlisätta, men mer utifrån att de är systemförvaltare av
programmet och blir vår suppOli för just ekonomisystemet.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Bytet av kontoplan gör att det är SVåli att jämföra det ekonomiska utfallet med tidigare år då
nuvarande funktioner inte kan jämföras med tidigare kostnadsställen. Det ställer högre krav på
de framåtsyftande prognoserna för att ha kontroll på det ekonomiska läget.
Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp i inteinkontrollen
för 2018. FurIktionen granskar även sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen.
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. Bland
annat kontrolleras att rätt konto används vid konteringen av fakturor. Upptäckta fel rättas i
redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så att det blir rätt
framöver.
Upphandling av möbler inför flytt till ny brandstation är på gång och där kommer Telge inköp
att ta hand om annonsering då ny konkUlTensutsättning ska göras. Vi räknar med att det ska
vara klari med leverantör under oktober och att beställning kan göras så snali som möjligt efter
det.
Under hösten kommer en ny hemsida för VSR att skapas, leverantör är Forss webservice.
Funktion administration kommer att ha huvudansvaret för framtagandet och senare med
publicering på hemsidan. Arbetet är i gång och ett första förslag har presenterats av
leverantören. Planeringen är att hems idan kommer vara klar och publicerad innan året är slut.
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- - - -e MEDARBETARE
Arbetsmiljöarbete

Ett led i VSRs strävan att medarbetmna 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.
Mångfaldsarbete

VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar
för enjämställd 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 iSobonas jämställdhetsråd. Vid planering av den nya
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.
Kompetensutveckling

Tre personer deltog vid den årliga konferensen Brand 2018. En person har genomfört MSBs
utbildning räddningsledare A.
Sjukfrånvaro

En verksamhet med 3-5% sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro
<29 år dagar, %

Heltid

RiB
0(3)
0(0,2)

O (2)
0(0,8)

30-49 år dagar, %

97 (240)
2,31 (5,8)

7 (14)
0,6 (1,2)

50 < dagar, %

83 (20)
7,07 (1,3)

30 (O)
5,0 (O)

Totalt dagar, %

180 (263)
3,09 (3,8)

37 (16)
1,9 (0,8)

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.
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- - - -e EKONOMISK REDOVISNING
Periodens resultat

DRIFTREDOVISNING, tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Budget

Utfall

2018-08

2018-08

2018-08

2018

2017-08

Intäkter

36498
1400
1359
347
140
230
230
388

23085
820
175
352
79
97
133
590

O
802

40592

O
25332

19262

1815

28893

22341

2130
4057
10
1595

1491
460
78

3195
6085
15
2392

1702
3698
10
1644

Övriga kostnader

O

O

O

O

O

Finansiella kostnader

7

5

-2

8

318

23217

27059

3842

40588

29713

4647

3

4644

4

1478

Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-Malte
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

24993
873
1022
359
45
38
151
383

24332
933
906
231
93
153
153
259

661
-60
116
128
-49
-115
-2
124

O
27863

O
27061

17448

638
3596
11
1516

Kostnader

Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar

Summa kostnader

Årets resultat

O

Ökade intäkter beror delvis på att kommunbidrag från Vingåker för september blivit felaktigt
bokföli på augusti. Intäkter från Högsjö borde periodiserats över hela året. Totalt handlar det
om 887 tkr för mycket i redovisade intäkter. Intäkter för tillsyn och tillstånd visar på ett
underskott som beror på att fålTe tillsyner än planerat har utfÖlis.
På kostnadssidan visar personalkostnader på ett plus om ca 2,4 miljoner. Överskottet beror
fi:ämst på att pensionskostnaderna blev långt lägre än budgeterat pga. aven kOlTigering i
prognosen från KP A. Då prognosen för framtida avsättningar kOlTigeras påverkar differensen
resultatet, i detta fall positivt då kOlTigering ledde till lägre avsättningar. Även personals
sjukskrivning under våren påverkar utfallet positivt då inte vikarier ersatts fullt ut vid frånvaron.
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- - - -e Övrigt överskott beror på bl.a. att vi saknar faktura för hyra av brandstation i Vingåker och
andra kostnader som kommer senare under hösten, tex. arbetet med ny hemsida som finns
budgeterat men ännu inte medfört några kostnader. Driftkostnader visar på 1 815 tla: i överskott.

Pensionskostnader

Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd Ap
Avsättning
framtida
utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring
Summa

2018-08-31

2017-08-31

2016-08-31

531
385
-1 283

722
585
23

110
564
1 337

360
552

396
310

491
122

545

2036

3123

Budgeterade pensionskostnader grundar sig på KP As prognos från 2017-05-15. Efter detta har
en ny prognos beställts i samband med årsbokslut 2017 och i den senaste prognosen per 201805-22 justerades förväntad pensionsålder för två medarbetare vilket ligger bakom den stora
minskningen i kostnader i form av justerad avsättning för framtida utbetalningar.

Balanskrav
Balansla:avet är uppfyllt i och med den positiva prognosen. Under perioden har inga reavinster
eller reaförluster redovisats.
Finansnetto
Finansnettot är negativt med -7 tla:.
Likviditet
Förbundet hade 2018-01-01 , 8722 tla: i bankmedel och vid periodens slut 9961 tla:.
Soliditet
Det egna kapitalet uppgår till 11 754 tla: inklusive periodens resultat. De totala tillgångama är
39 115 tla:, vilket ger en soliditet på 30,1 %, vilket är en förbättring med 10,5 procentenheter
jämfört med vid delåret 2017.
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- - - -e INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under resten av året kommer de
planerade investeringarna att ske, bl. a. kommer ny tankbil köpas in samt möbler och annan
imedning till nya brandstationen. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till:
Objekt
Redovisning i tkr

Fastigheter
Datautrustning
Fordon (bil, båt)
Maskiner
Övriga
inventarier
Brand- och
räddningsmaterial
Ny brandstation
Summa

Utfall
Jan-aug

Budget
Jan-aug

Utfall
Jan-aug

Budget
Jan-aug

2018

2018

2017

2017

O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

30
10
5-15
10
10

54

490

122

291

10

O
546

1013

O
122

2830

5-30

O
O

O
O

492

2733

O
O

4237

50

Avskrivningstid (år)

3171
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- - - -e RESULTATRÄKNING 2018-01-01- 2018-08-31
Utfall
janaug
2018
2871
-21 693
-1 516

Budget
Jan-aug
2018

Prognos
Jan-dec
2018

Utfall
jan-aug
2017

Utfall
jan-aug
2016

2729
-25459
-1 595

4094
-38 188
-2392

2247
-21 982
-1 644

2306
-23509
-1 390

-20339

-24324

-36486

-21 289

-22593

Kommunbidrag 4)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

24993

24332

36498

23085

22677

O

O

O

O

O

-7

-5

-8

-318

-165

Periodens Resultat

4647

3

4

1478

-81

Redovisning i tkr

Verksamhetens intäkter 1)
Verksamhetens kostnader 2)
Avskrivningar 3 , 5)
Verksamhetens
nettokostnader

not

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

4647

Avgår ianspråktagande av
öronmärkta projektpengar8)
Justerat resultat

4647

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

3

4

1478

-81

O

4

1478

395
314

O

Prognos för helåret pekar på ett resultat överensstämmande med budget. Under hösten planeras för
inköp och övriga kostnader gällande flytten. Även ökade personalkostnader kommer bli aktuella då
flytten och fö rberedelser inför kommer kräva mer personalresurser.
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- - - -. 'BALANSRÄKNING
2018-08-31

2017-12-31

2016-12-31

tkr

tkr

tkr

10665
12333
2427
25425

10960
13285
2150
26395

11 383
14839
2316
28538

3729

1 283

1179

2

4

4

9959

8718

4602

Summa omsättningstillgångar

13690

10005

5785

SUMMA TILLGANGAR

39115

33399

34323

7108
4647

6549
558

6830
-280

11 754

7108

6550

17308
4199

17991
4365

17731
4302

21 507

22356

22033

479
5375

572
6364

711
5029

5853

6936

5740

39115

36399

34323

Redovisning i tkr
TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar 5)
Omsättningstillgångar
Fordringar 6)
Kassa
Bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital, därav periodens resultat
Eget kapital 7 )
Periodens resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar 9)
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar
Skulder 10)
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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- - - -e KASSAFLÖOESANALYS
Den löpande verksamheten
Arets justerade resultat
Avsättning för projekt 8)
Justering för av- och nedskrivningar 5)
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster
11)

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga
fordringar
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018-08-31

2017-12-31

2016-12-31

4647

558

O

O

1 516

2454

159
-439
2249

-849
5314

323
3335

3189
5158

-2446

-104

916

-989

1 335

-793

1880

4566

5281

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar

-546

-311

-4726

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-546

-311

-4726

-94

-139

-139

Summa kassaflöde

1239

4116

416

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel

8722
9961

4606
8722

4190
4606

1239

4116

416

Förändring skuld finansiell leasing

O

O

O

Redovisningsprinciper
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden
har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt
fordringsfölis och tillgodogjOlis periodens redovisning.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.
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- - - -e Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas.
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år och påböljas månaden efter att investeringen
tagits i bruk.
Pensionsskulden för perioden har beräknats enligt KP A:s prognos 2018-05-22 för år 2018 och
belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt
särskild överenskommelse.
Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett prisbasbelopp klassificeras som en
tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande ett
prisbasbelopp klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt.

Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än fem år.
Nothänvisningar

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Avskrivningar
Skatter, aVQifter och försäkrinQar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

20180831

20170831

20160831

16401
2289
1 328
908
1 516
129
638

15887
1 075
1 330
1 815

16319
963
1467
2112

83
1 702

120
2528

23209

21892

23509

Not3
Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från
anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna 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
övriQt 10 år. I nQa avskrivninQar Qörs på mark.
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- - - -e Not4 K ommun bOd
l rag
Belopp i tkr

20180831
5832
19 161
24993

Vingåkers kommun
Katrineholms kommun
Summa

20170831
4848
18237
23085

20160831
4785
17892
22677

Not 5 Anläggningstillgångar
Fastigheter

Verksamhetsfastigheter

Belopp i tkr
Bokfört inqående värde
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivninq
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Inventarier
Bokfört ing värde ink leasing
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivningar
Avskrivningar ink leasing
Utrangeringar
Försäljninq
Summa inventarier
Sa anläggningstillgångar

14221

-3261
-294
O
13927
Fordon

Ovriga
inventarier

24607
18

4373
528

-11 322
-971

-2223
-251

O
12333

O
2427

2018-08-31

2017-12-31

2017-08-31

14221
O
14221
--3261
-294
O
10665

14203
18
14221
-2820
-441
O
10960

14203
O
14203
-2820
-294
O
11089

28981
546
29527
-13545
-1 222
O
O
14759
25425

28895
293
29189
-11741
-1 927
-86
O
15435
26395

28896
122
29018
-11 741
-1 264
-86
O
15927
27016

Nt6F
or dO
rmgar
o
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KPA
Upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

20180831
979
541
1 483
O
88
O
638
3729

20171231
746
473
24
-48
82
O
7
1283

20170831
198
354
O
174
104
O
O
830
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- - - -e N ot 7 E,ge t K apl't a l
Belopp i tkr
Eget Kapital
Därav projektmedel avsättning
Arets avsättning
Ianspråktagande av projektm . under året
Summa projektmedel
Arets resultat
Summa Eget Kapital

20180831

20171231

20170831

7108
955
558

6549
955

6550
954

O
O
955

O
O
954

O
1513

4647

558

1478

11754

7108

8028

Not 8 Projektmedel
Belopp i tkr

2018-08-31
Utfall

Ack utfall

Budget

Avvikelse

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

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

5
8
57
10
3
-24
22
-5
3
-1
327
6
233

O

O
1 311

100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1 955

644

Belopp i tkr
2017-12-31
2017-08-31
20180831
Förmånsbestämd Ap
5039
4317
4164
12269
13674
13899
Särskild avtalspension
O
O
O
Ansvarsförbindelser
4199
4365
4382
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
21507
22356
22445
Finansiella placeringar
O
O
O
21507
Aterlånade medel
22356
22445
Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft
anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

2016-08-31

Dot-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Om byggnation av containersystem
FIR Fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie Ny brandstation
Släckmedelstillsats
Civil Insats Person
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning
Därav projektmedel avsättning/budget
Avsättning år 2015 samt korrigering
Avsättning år 2018
Ack utfall 2017-12-31
Summa projektmedel

O

1955
310

558
-1311
1513

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

4080
12544
O

4033
20657
O
20657
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- - - -e Avättning för pensioner enligt prognos maj 2018
Belopp i tkr
Belopp i tkr
Avsättningar för pensioner
Il}gående avsättninq
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändrinq löneskatt
Övrigt
Summa avsättningar för pensioner
inkl. löneskatt
Aktualiseringsgrad

2018-08-31

2017-12-31

2017-08-31

2016-12-31

22356
-531
645
398
-166
-1 195

22033
-1 085
1 930
463
63
-1 047

22033
-723
745
310
80
O

18844
-188
2587
186
623
-19

21507

22356

22445

22033

100%

Specifikation-Avsatt till pensioner
Särskild avtalspension
12269
12630
12561
Intjänad förmånsbestämd
5039
4317
4163
ålderspension
PA-KL Pensioner
O
1 044
1 339
17308
17991
Summa
18063
Löneskatt
4199
4365
4382
Summa avsatt till !)ensioner
21507
22356
22445
Kommentar: Prognosen upprättades i maj 2018 och därför kan några poster vara
justerade för perioden juni- augusti 2018.

13921
3810
O

17731
4302

22033

N ot 10 K ortfrIS
' f 19a sk u Id er
Belopp i tkr

2018-08-31
Pens.skuld , individuella delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld anställda
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna kostnader/Förutbetalda
intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Interimsskulder, automatkonterinq PO
Interimsskuld kundreskontra och
avstämning betalningar
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2017-12-31

2017-08-31

2016-08-31

616
149
1 226
87
2104
O
137

876
213
1484
64
2671
O
27

585
142
1 144
69
839
O
30

564
137
1482
93
436
395
19

82
767
9

124
903

50
1 001

765
O

212
-14

2

327

113

5375

6364

4187

4004
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- - - -e Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr

Förändring pensioner inkl utbet
Löneskatt pensionsavsättning
AterbetalninQ till konto för utbetalninQ
Summa

2018-08-31

2017-12-31

2017-08-31

2016-08-31

-683
-166

260
63

333
80

1459
354

-849

323

O
413

O
1 813
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-29

Kf §

139 (x)

KS 2018/332
KS 2018/431

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Roger
Fredman (VTL).
2. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Regionförbundet Sörmland efter
Kim Fröde (M).
3. Kommunfullmäktige utser X till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kim Fröde
(M).
4. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Vårdförbundet Sörmland efter Kim
Fröde (M).
5. Kommunfullmäktige utser X till ny ledamot i Viadidaktnämnden efter Kim Fröde
(M).
6. Kommunfullmäktige utser X till nytt ersättande ombud till Förenande
Småkommuners Försäkrings AB (FSF) efter Kim Fröde (M).
7. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Vingåkers Kommunfastigheter AB
efter Kim Fröde (M).
8. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i AB Vingåkershem efter Kim Fröde
(M).
Sammanfattning av ärendet
Roger Fredman (VTL) har sedan tidigare beviljats entledigande från sin plats som
ersättare i Kommunstyrelsen.
Kim Fröde (M) är inte längre folkbokförd i Vingåkers Kommun. Därmed är han
längre inte valbar för sina uppdrag.
Beslutet skickas till
Berörda
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Regionförbundet Sörmland
Kommunstyrelsen
Vårdförbundet Sörmland
Viadidaktnämnden
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF)
Vingåkers Kommunfastigheter AB
AB Vingåkershem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

