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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 25 mars 2019, Kl. 14.00

Plats:

Stora salen, Åbrogården i Vingåker

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Ärenden
1. Inkomna medborgarförslag
2. Information från den gemensamma patientnämnden
- Föredragande: Anna Wångmar, patientnämnden
3. Svar på medborgarförslag om att ta fram en elbilsstrategi för kommunen
4. Investeringspolicy för Vingåkers kommun
- Föredragande: Elin Höghielm, ekonomichef
5. Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers kommun
6. Bolagsordning för Vingåkers kraft AB
7. Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och
Vingåkers Kraft AB
8. Val av revisorer för Vingåkers Kraft AB 2019-2022
9. Val av kommunrepresentanter i bolagsstämma för Vingåkers Kraft AB 20192022
10. Val av ledamöter i styrelsen för Vingåkers Kraft AB
Inkomna ärenden och delgivningar
11. Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om kommunens beredskap
för eventuella IS-återvändare
12. Delgivningar
13. Begäran om entlediganden
Valärenden
14. Fyllnadsval
Välkommen!
Viking Jonsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare
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TILLKÄNNAGIVANDE
Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen,
2019-03-25, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Webb-TV på Vingåkers kommuns
hemsida, www.vingaker.se.

Ärenden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Inkomna medborgarförslag
Information från den gemensamma patientnämnden
Svar på medborgarförslag om att ta fram en elbilsstrategi för kommunen
Investeringspolicy för Vingåkers kommun
Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers kommun
Bolagsordning för Vingåkers kraft AB
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers
Kraft AB
Val av revisorer för Vingåkers Kraft AB 2019-2022
Val av kommunrepresentanter i bolagsstämma för Vingåkers Kraft AB 2019-2022
Val av ledamöter i styrelsen för Vingåkers Kraft AB
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om kommunens beredskap för eventuella
IS-återvändare
Begäran om entlediganden
Fyllnadsval

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

Viking Jonsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare

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 2019-03-21. För att få svar på dina
frågor förväntas du närvara vid sammanträdet.

Förestående tillkännagivande är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla
2019-03-15.
Joacim Bock
Kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

23 (x)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

24 (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
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

25 (x)

Kf §

Information från den gemensamma patientnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anna Wångemar från den gemensamma patientnämnden är inbjuden för att berätta om
nämndens verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

26 (x)

KS 2018/211

Svar på medborgarförslag om att ta fram en elbilstrategi
för kommunen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan om behov av strategi för infrastruktur för
laddning av elbilar ska hanteras i arbetet med revidering av översiktsplanen.
2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 2018-04-23 att
bereda och besvara medborgarförslag ”Att ta fram en elbilstrategi” KS§ 21. Förslaget
går ut på att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning som ska ta fram en
strategi för infrastrukturen gällande elbilsladdningar, beredningen ska bestå av
politiker och sakkunniga tjänstemän.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-02-12
Handläggare

Siri Ward
015119392

siri.ward@vingaker.se

Förslag till svar på medborgarförslag om att ta fram
en elbilstrategi
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Frågan om behov av strategi för infrastruktur för laddning av elbilar ska hanteras i
arbetet med revidering av översiktsplanen.
2. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 201804-23 att bereda och besvara medborgarförslag ”Att ta fram en elbilstrategi” KS§ 21.
Förslaget går ut på att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning som ska
ta fram en strategi för infrastrukturen gällande elbilsladdningar, beredningen ska bestå
av politiker och sakkunniga tjänstemän.

Ärendets beredning
Förslaget har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
Vingåkers kommun är deltagare i projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra
Mellansverige. Syftet med projektet är att kommunens interna arbete i övergången till
en fossilfri fordonsflotta ska bli så enkel som möjligt. I projektet får kommunen
biträde med expertkompetens genom nätverket Biodriv Öst. Kommunen har
identifierat flera utvecklingsområden. En åtgärd är att kommunens fossila
fordonsflotta halverades under 2018 till förmån för el och el-hybridbilar. Med denna
insats krävdes en planering för infrastrukturen av laddplatser för de kommunala
bilarna samt bidrag från Klimatklivet för den ekonomiska kostnaden för laddstolpar.
Det är angeläget att kommunen ligger i framkant när det kommer till fossilfria
transporter, vilket bland annat innebär att underlätta för sådan trafik.
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Nuläge
Hittills har näringslivet erbjudit laddstationer i centrala Vingåker för allmänheten.
Idag saknas i övrigt möjlighet för allmänheten att ladda bilar på andra allmänna
platser.
Energimyndigheten har fått regeringsuppdrag att vara nationell samordnare för
laddinfrastuktur i Sverige. I Sverige är 80-90 procent av alla laddstationer ickepublika. Publika stationer ses som ett komplement till icke-publika laddstationer. För
att det ska bli enklare att använda laddfordon och öka rörligheten anser
Energimyndigheten att vi behöver utöka antalet publika laddstationer i Sverige.
Fordon står parkerat 95% av tiden och då oftast vid bilägarens ordinarie
parkeringsplats, hemma eller vid jobbet. Det är främst här laddstationer ska vara
placerade. Det finns oftast redan el vid dessa platser, som exempelvis motorvärmare,
vilket gör det relativt enkelt att anpassa uttagen till laddning av fordon. Flera lagar och
regler styr vad som får uppföras på gator och det är därför svårt att installera
laddplatser till bilar som parkeras på gator1.
Intresset för fossilfria bilar bland kommunens invånare kan mycket väl komma att öka
i takt med utvecklingen i landet i övrigt och kommuner kommer behöva tillgodose det
ökade behovet. För en hållbar utveckling behöver Sverige satsa på fler olika slags
transportlösningar. Det är inte hållbart i nuläget att helt slå om till elbilar. Beroende på
användningsområdet kan för närvarande biogas vara ett mer miljövänligt alternativ när
det kommer till exempelvis tyngre fordon. När man går över till fossilfria alternativ i
stor skala är det viktigt att man ser över användningsområden, miljökonsekvenser och
fordonets hela livscykel från tillverkning till skrotning och återvinning innan man
beslutar om infrastruktur, inköp eller andra åtgärder. För en privatperson som inte kör
tyngre fordon kan elbil vara ett bra sätt att bli klimatsmartare men det krävs då att
infrastrukturen tillåter omställningen.
I Vingåker pågår för närvarande arbete med lokala utvecklingsplaner. Genom dem
kommer kommunen få värdefull information om hur de boende i kommunen ser på
behov av kommunikationer. Förutsättningar för fler att välja elbil kan vara en sådan
fråga.
Kommunen har också startat arbetet för att ta fram en ny översiktsplan. Frågan om
infrastruktur för laddstolpar är så stor att den bör hanteras i det sammanhanget snarare
än som en enskild fråga.

Förvaltningens ståndpunkt
I nuläget är antalet elbilar i kommunen begränsat. Det är dock angeläget att
kommunen ligger i framkant för att underlätta teknikomställningar genrellt och inte
minst inom transportsektorn. Samtidigt är frågan om infrastruktur stor och

Energimyndigheten. 2018. Laddinfrastuktur. http://www.energimyndigheten.se/klimat-miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-fordon-och-transporter/laddinfrastruktur/
(hämtad 2018-12-17
1
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sammankopplad med mycket annat. Den bör därför hanteras i det pågående arbetet
med ny översiktsplan.
Medborgarförslaget innehåller också förslag om hur det politiska arbetet i frågan ska
vara organiserat. Den typen av frågor är förbehållna den politiska ledningen och
förvaltningen lämnar det förslaget utan kommentar.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Siri Ward
Samordnare miljö och folkhälsa
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Medborgarförslag
Att ta fram en elbilstrategi
Antalet elbilar som kommer framföras inom kommunen både av dem som är på genomresa och bor
inom kommunen kommer att öka.
Detta kommer att medföra större behov att laddmöjligheter både av AC och DC laddare inom
kommunen.

Därför yrkar jag
Att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning som tar fram förslag på strategi för
elbilsladdningsinfrastruktur för Vingåkers kommun
Att den bör bestå av både politiker och kunnig expertis inom ämnet

~J~'8

4å~

Elbilsförening
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

27 (x)

KS 2019/40

Investeringspolicy för Vingåkers Kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Investeringspolicy för Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska
hanteras inom Vingåkers kommun. Som ett komplement till investeringspolicyn finns
av kommunstyrelsen utfärdade Riktlinjer för investeringar. Syftet med riktlinjerna är
att beskriva investeringsprocessen, säkra god redovisningssed, ge förutsättningar för
genomarbetade beslutsunderlag, tydliggöra ansvar och roller samt att kvalitetssäkra
alla arbetsmoment. Policy och riktlinjer riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän
inom Vingåkers kommun som har nytta av att förstå och som ska tillämpa rutinerna
kring investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11:
1. Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för investeringar i Vingåkers kommun
inklusive bilagor. Beslutet gäller underförutsättning att kommunfullmäktige fattar
erforderliga beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-11
Investeringspolicy
Riktlinjer för investeringar inkl. bilagor
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-11

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2019/40

Investeringspolicy
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
1. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Investeringspolicy för
Vingåkers kommun.
2. Beslutar att fastställa Riktlinjer för investeringar i Vingåkers kommun inklusive
bilagor.

Beskrivning av ärendet
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska
hanteras inom Vingåkers kommun. Som ett komplement till investeringspolicyn finns
av kommunstyrelsen utfärdade Riktlinjer för investeringar. Syftet med riktlinjerna är
att beskriva investeringsprocessen, säkra god redovisningssed, ge förutsättningar för
genomarbetade beslutsunderlag, tydliggöra ansvar och roller samt att kvalitetssäkra
alla arbetsmoment. Policy och riktlinjer riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän
inom Vingåkers kommun som har nytta av att förstå och som ska tillämpa rutinerna
kring investeringsprocessen.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltingen av ekonomichefen och medarbetare på
ekonomienheten och samhällsbyggnadsenheten. Avstämning har skett med
kommunens ledningsgrupp.

Bakgrund
En översyn av kommunens styrdokument kopplade till ekonomi och redovisning
pågår. I slutet av 2017 genomförde kommunens revisorer en granskning av
kommunens styrning och planering av investeringar och ett antal förbättringsområden
påtalades. Revisorerna rekommenderade att kommunen tar fram tydliga processer,
styrande dokument och dokumenterade rutiner för investeringar.
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Kommunstyrelsen beslutade (KS §37/2028 och KS §119/2018) om nedan
handlingsplan och åtgärder:

Vad
Investeringsprocessen
Riktlinjer/anvisningar för
investeringar
Investeringskalkyl/driftkalkyl

Vem
När
Kommentar
Ekonomichef Kv1/2019 Styrdokument inkl
årshjul, policy antas
av fullmäktige
Ekonomichef Kv1/2019 Bilaga till policy
Ekonomichef Kv1/2019 Bilaga till
riktlinjer/policy

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunen har saknat tydliga styrdokument kopplat till investeringar. Sedan 2014
finns det även lagkrav i den kommunala redovisnings- och bokföringslagen som
reglerar redovisning av investeringar. För att säkerställa en ändamålsenlig hantering
av kommunens investeringar behöver ett antal områden tydliggöras och struktureras
upp, vilket görs i investeringspolicyn på en övergripande nivå och i riktlinjerna på en
mer detaljerad nivå.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Investeringspolicy samt Riktlinjer för
investeringar inklusive bilagor fastställs.

Konsekvenser
Investeringspolicy tillsammans med Riktlinjer för investeringar och dess bilagor
beskriver investeringsprocessen, säkrar god redovisningssed, ger förutsättningar för
genomarbetade beslutsunderlag, tydliggör ansvar och roller samt kvalitetssäkrar alla
arbetsmoment. För att säkerställa att den nya policyn och riktlinjerna efterlevs är det
viktigt att både kommunstyrelsens och de olika nämndernas internkontrollplaner
innehåller kontrollmoment kring investeringsprocessen.

Bilagor
Investeringspolicy
Riktlinjer för investeringar inkl bilagor

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
IT-kommunikationsenheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik x.x

Investeringspolicy
Version 190212

Dokumenttyp
Policy

Dokumentnamn
Investeringspolicy

Fastställd

Beslutande
Kommunfullmäktige

Giltighetstid

Processägare
Ekonomichef

Senast reviderad

Detta dokument gäller för
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Investeringar
När det i denna policy står nämnd innefattar det även kommunstyrelsen i sin funktion
som nämnd. När kommunstyrelsen som sådan utifrån sin beslutsfunktion eller
beredandefunktion till kommunfullmäktige avses står det kommunstyrelsen.

Syfte
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska
hanteras inom Vingåkers kommun. Investeringspolicyn fastställs av
kommunfullmäktige. Som ett komplement till investeringspolicyn finns av
kommunstyrelsen utfärdade Riktlinjer för investeringar, som mer i detalj beskriver
regler för investeringsverksamheten.

Allmänt om investeringar
Med begreppet investering menas anskaffning av anläggningstillgångar som maskiner,
fordon, inventarier, fastigheter och anläggningar.

Investeringsutgift i Vingåkers kommun
Med investering avses all anskaffning av fastigheter, maskiner, inventarier, utrustning
etc för varaktigt bruk till ett värde överstigande 20.000 kr och med en ekonomisk
livslängd på minst tre år, inklusive om- och tillbyggnad. Investering kan även ske i en
tillgång utan fysisk form exempelvis programvaror och licenser.
Investeringar får inte göras i fastigheter eller anläggningar som inte ägs av kommunen.
Sker sådana åtgärder ska dessa kostnadsföras samma år som åtgärden genomförs. Se
även avsnittet om Investeringar i de kommunala bolagens regi.

Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar i juni året närmast före
budgetåret. Investeringsplanen ska omfatta tre (3) år. I november beslutar
kommunfullmäktige om investeringsbudget för kommande år. År två och tre i planen
utgör inriktning för kommande investeringar.

Finansiella mål för investeringsverksamheten
Huvudprincipen är att investeringsvolymen ska anpassas och investeringsprojekten
prioriteras så att samtliga investeringar kan finansieras utan upplåning. Vid större
investeringsprojekt kan kommunfullmäktige besluta om investeringar med synnerliga
skäl som får finansieras genom upptagande av nya lån.

Investeringskalkyl
För varje investeringsprojekt som föreslås genomföras med synnerliga skäl ska en
investeringskalkyl tas fram. Investeringskalkyl ska även tas fram då nämnderna äskar
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om utökad investeringsram. Av investeringskalkylen ska, förutom
investeringsutgiften, även framgå vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får i
den löpande verksamheten (driftbudgeten) och motivering till investeringen.
Investeringskalkylen ska medfölja nämndens budgetärende och lämnas in till
kommunfullmäktige inför beslut om kommunplan med budget i juni.

Beslut om igångsättning av investeringsprojekt
Vid investeringar som fastställts utifrån synnerliga skäl krävs ett igångsättningsbeslut
av kommunstyrelsen. Vilka investeringsprojekt som ska omfattas av kravet på beslut
om igångsättning ska särskilt markeras i budgeten och dessutom tydligt framgå i
kommunfullmäktiges beslut när investeringsbudgeten fastställs.
I anslutning till beslutet om igångsättning ska projektet kompletteras med uppdaterade
och aktuella kostnadsberäkningar, tidplan för genomförande, redovisning av
konsekvenser för driftbudgeten samt en redovisning av eventuellt upparbetade utgifter
i form av planering och projektering m m för det aktuella investeringsprojektet.
Beslut om igångsättning gäller inte inventarier, maskiner och fordon. Igångsättningsbeslut krävs inte heller för de investeringar som årligen sker inom respektive nämnds
årliga investeringsram.

Ansvar för investeringsprojekt
Respektive förvaltningschef har budgetansvar för den årliga investeringsbudget som
kommunfullmäktige tilldelat nämnderna. För investeringar med synnerliga skäl har
kommunchefen budgetansvar.
Vid investeringens genomförande ska kommunens inköpspolicy och riktlinjer för
upphandling och direktupphandling (inköp) beaktas.

Uppföljning och omdisponering
Investeringsprojekten ska följas upp löpande under året i anslutning till den löpande
budgetuppföljningen i nämnderna. Uppföljningen sker månadsvis. Samlat sker
uppföljning tillbaka till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning för
perioden januari-april, i samband med delårsrapport för perioden januari-augusti och i
samband med årsredovisning.
Kommunstyrelsen kan besluta att en mer detaljerad uppföljning av vissa
investeringsprojekt ska ske.
Inom ramen för tilldelad investeringsbudget för respektive nämnd får nämnden göra
sådana omdispositioner som inte innebär avsteg för av fullmäktige fastställda mål eller
verksamhetens inriktning. Omdispositionerna får inte heller innebära betydande
förändringar av verksamhetens omfattning eller kvalitet.
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Vid befarade budgetavvikelser under året kan en omdisponering av budgetmedel
mellan investeringsprojekt inom befintlig nämnds investeringsbudget beslutas av
nämnden. Beslut om utökad investeringsbudget sker av kommunfullmäktige.
Efter avslutat investeringsprojekt, som krävt ett igångsättningsbeslut, ska alltid en
slutredovisning av projektet ske i kommunstyrelsen.
Ändrings- och tilläggsarbeten beslutas av samhällsbyggnadschef eller kommunchef
om inte annat beslutats av kommunstyrelsen.

Komponentavskrivning
Komponentavskrivning ska tillämpas och avskrivningstiden ska anpassas till
tillgångens olika komponenter och dess nyttjandeperioder. En bedömning görs vid
varje anskaffning. Olika avskrivningstider används för olika delar av en
anläggningstillgång när dessa delar har olika nyttjandeperiod, s k
komponentavskrivning.
Avskrivningen ska påbörjas samma år som investeringen tas i bruk.

Kapitalkostnad
Kapitalkostnaden består av avskrivning och intern ränta och utgör en periodisering av
investeringsutgiften. De delar som avgör kapitalkostnadens storlek är
investeringsutgiften, räntesatsen och den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden).
Huvudprincipen är att det är den verksamhet som nyttjar investeringen som ska bära
kapitalkostnaden. Kostnaden ska belasta den verksamhet dit investeringen hör.

Avyttring, fordon och inventarier
Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av fordon och inventarier. En
avstämning ska alltid ske om annan kommunal verksamhet kan ha behov av objektet
innan försäljning sker till extern köpare.
Vid all försäljning till extern köpare ska högsta ekonomiska ersättning eftersträvas. I
de fall där försäljning blir aktuell mellan kommunens verksamheter ska priset utgöras
av bokfört värde.

Avyttring, fastigheter och anläggningar
All försäljning av fast egendom sker efter beslut i kommunfullmäktige eller efter
fastställd taxa (tomtmark).

Investeringar i de kommunala bolagens regi
Investeringar som de kommunala bolagen genomför i sina fastigheter med påverkan
på den kommunala verksamheten och kommunens ekonomi, ska genomföras på ett
sätt som underlättar för förvaltningarna att bedriva sina verksamheter och som är
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kostnadseffektivt för kommunen som helhet. Kommunens eller bolagets projektmodell
ska användas.
Kommunfullmäktige beslutar om projektets totala kostnadsram och ger i uppdrag till
den berörda förvaltningen att leda arbetet och samverka med fastighetsbolaget till dess
projektet övergår till utförarfas. Då tar bolaget som fastighetsägare över
huvudansvaret för projektet.
Den berörda nämnden ger direktiv om hur och var eventuella behov av ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTA) ska beslutas, både de som härrör från verksamheternas behov
och som gäller själva byggnationen.
I varje projekt som leds av fastighetsbolaget ska det finnas en grupp med
representanter för berörda verksamheter. Förvaltningschefen utser vilka som ska ingå i
gruppen och vem av dem som ska vara kontaktperson gentemot bolaget.
Förvaltningarna ska i övrigt inte vända sig direkt till bolaget med tillkommande
önskemål/beställning.
En skriftlig beställning ska göras där förutsättningarna i projektet tydliggörs.
Bolaget ska löpande rapportera projektet till kommunstyrelsen eller den nämnd som
berörs främst av projektet. Rapporteringen ska ske med den regelbundenhet som
styrelsen eller nämnden beslutar, men minst en gång inför varje tertialuppföljning.
Slutrapportering av projektet görs till kommunfullmäktige, av kommunstyrelsen eller
berörd nämnd.
Kommunen (verksamheten) är hyresgäst och belastas med en årlig hyreskostnad.
Tillkommande kostnader i investeringsprojektet (som inte är drift- och
underhållskostnader) läggs på den totala kostnaden i projektet. Den totala
investeringskostnaden utgör underlag för beräkning av ny hyra.
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Inledning och syfte
Syftet med riktlinjer för investeringar är att beskriva investeringsprocessen, säkra god
redovisningssed, ge förutsättningar för genomarbetade beslutsunderlag, tydliggöra
ansvar och roller samt att kvalitetssäkra alla arbetsmoment. Dokumentet är ett
komplement till Investeringspolicy för Vingåkers kommun som antagits av
kommunfullmäktige 2019-03-xx. Till riktlinjerna finns också Rutin för
komponentredovisning.
Ekonomienheten ansvarar för att riktlinjer för investeringar och dess bilagor vid behov
revideras.
När det i dessa riktlinjer står nämnd innefattar det även kommunstyrelsen i sin
funktion som nämnd. När kommunstyrelsen som sådan utifrån sin beslutsfunktion
eller beredandefunktion till kommunfullmäktige avses står det kommunstyrelsen

Målgrupp
Rutinen riktar sig till tjänstemän och politiker inom Vingåkers kommun som har nytta
av att förstå och som ska tillämpa rutinerna kring investeringsprocessen.

Tillämpning av redovisningsregler
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med därtill hörande praxis enligt god
redovisningssed skall tillämpas om inte annat sägs i detta dokument.

Allmänt om investeringar
Enligt KBRL definierar man en anläggningstillgång som en tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav. Kostnaden för en investering belastar inte
anskaffningsåret utan kostnaden fördelas över ett antal år genom avskrivningar.
Det är avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen av anskaffningen. För att
ytterligare precisera begreppet anläggningstillgång brukar man avse tillgångar som har
en nyttjandeperiod överstigande tre år och som inte är av ringa värde (högre än 20.000
kronor exkl moms).

Ansvar och roller
Förvaltningschef och kommunchef
Förvaltningschef har budgetansvar för de investeringsramar som kommunfullmäktige
tilldelat respektive nämnd. Områdeschef som rapporterar direkt till nämnd likställs
med förvaltningschef.
Kommunchef har budgetansvar för de investeringar som kommunfullmäktige benämnt
med synnerliga skäl.
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Förvaltningschef/kommunchef ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling samt tidplaner. Om förvaltningschef/kommunchef finner att budgeten för ett investeringsprojekt kommer att bli otillräcklig
eller att betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande kan befaras,
ska förhållandet snarast anmälas till nämnden/kommunstyrelsen. Motsvarande gäller
om väsentligt underskridande av budgeten för ett investeringsprojekt kan förväntas.
Anmälan ska åtföljas av redovisning av de omständigheter som föreligger samt förslag
till lämpliga åtgärder.
Förvaltningschef/kommunchef ansvarar för att lämna in underlag i enlighet med dessa
rutiner, utse ansvariga för planering, genomförande och uppföljning av
investeringsprojekt samt meddela detta till ekonomienheten.

Nämnderna
Det åligger nämnderna att, efter granskning av förvaltningschefs redovisning och
prognoser, besluta vilka åtgärder som bör vidtas vid prognostiserad eller konstaterad
budgetavvikelse samt göra de framställningar som krävs hos kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Ekonomienheten
Ekonomienheten kvalitetssäkrar processerna genom att vägleda verksamheterna och
kontrollera att rutinerna följs. Ekonomienheten ansvarar för att rutinerna fungerar,
hålls aktuella och informerar om förändringar.

Investeringsprocessen
Kommunfullmäktige beslutar i juni året före budgetåret om ekonomiska ramar samt
investeringsramar för kommande tre år i planperioden. Kommunfullmäktige beslutar
också om investeringar med s k synnerliga skäl där finansiering genom upplåning kan
bli aktuell.
Varje nämnd/förvaltning tar fram budgetunderlag som lämnas in till ekonomienheten
för vidare hantering inför dialogdag två i maj. Underlaget ska innehålla en beskrivning
av nämndens investeringsbehov för kommande år.

Investeringskalkyl
Investeringar som föreslås genomföras med synnerliga skäl ska alltid innehålla en
investeringskalkyl, särskild blankett framtagen av ekonomienheten ska användas.
Om en nämnd avser att begära utökad investeringsram ska en investeringskalkyl tas
fram. Investeringskalkylen ska medfölja nämndens budgetärende och beslut från
nämnden krävs.
I samband med nämndens anmälan om utökat investeringsbehov ska verksamheten i
investeringskalkylen redovisa beräknade drift- och kapitalkostnader och eventuella
besparingar till följd av investeringen. Det ska också anges om verksamheten räknar
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med att klara tillkommande kostnader inom ram eller om man äskar om utökad
driftbudget. Viktigt att även konsekvenser för andra nämnders driftbudget tas hänsyn
till, exempelvis behov av it-support, vaktmästare osv. Eventuella äskanden om utökad
driftbudget ska även finnas med i nämndens beslut om budgetäskande. Nämndens
underlag ska vara fastställt och medfölja budgetärendet till kommunfullmäktige i juni.
Investeringar som förväntas leda till besparingar ges särskild prioritering inom
investeringsbudgeten.
Investeringskalkyl behöver inte användas för investeringar som sker inom nämndens
årliga investeringsram. Istället ska Blankett för ansökan om investeringsprojektkod i
ekonomisystemet fyllas i och lämnas till ekonomienheten i god tid innan investeringen
påbörjas.
Enskild nämnd kan besluta att investeringskalkyl ändå ska användas för de egna
investeringarna.

Projektmodell
För investeringar med synnerliga skäl eller då investeringen kräver samordning mellan
två eller flera verksamheter ska kommunens fastställda projektmodell (antagen av
kommunfullmäktige 2019-03-xx) tillämpas.
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Beskrivning av investeringsprocessen

1. Investering.Behov
och kalkyl

6. Uppföljning,
återredovisning till
kommunstyrelsen

2. Beslutad
investering. Budget

5. Investering klar,
aktivering startar

3.
Igångsättningsbeslut
(vissa fall)

4. Genomförande

1. Investering, Behov och kalkyl
Investeringsbehoven planeras året före budgetåret (planerad investering, start).
Vid beräkning av investeringsutgiften ska investeringskalkyl användas för
investeringar med synnerliga skäl samt för önskade investeringar i nämnderna
som kräver utökad investeringsram.
2. Beslutad investering, Budget
Investeringsbeslut sker i kommunfullmäktige i november året före planerad
investering genom att investeringsbudgeten fastställs (investeringsramar fastställs
i juni).
3. Igångsättningsbeslut (vissa fall)
När investeringsbudgeten beslutas i kommunfullmäktige ska det framgå vilka
investeringsprojekt under det kommande året som omfattas av igångsättningsbeslut. Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning. I anslutning till beslutet om
igångsättning ska projektet kompletteras med uppdaterade och aktuella
kostnadsberäkningar, tidplan för genomförande, redovisning av konsekvenser för
driftbudgeten samt en redovisning av eventuellt upparbetade utgifter i form av
planering och projektering m m för det aktuella investeringsprojektet.
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Ekonomienheten ansvarar för att investeringsprojekt registreras i
anläggningsregistret och informerar berörd verksamhet hur investeringen ska
konteras.
4. Genomförande
Löpande utgifter för investeringen konteras enligt kommunens kodplan. Alla
investeringar ska ha koden 2 i fältet för Drift/Inv. Komponentredovisning
tillämpas, se Rutin för komponentredovisning. Varje investering har ett preliminärt
datum för aktivering, det vill säga datum för när avskrivning ska påbörjas och
ränteföras. Blir investeringen klar tidigare eller senare än planerat ska
ekonomienheten justera datum så att rätt tidpunkt utgör underlag för aktiveringen.
Detta förutsätter ett nära samarbete med berörd verksamhet.
5. Investering klar
Förvaltningschef/kommunchef eller verksamhetsansvarig chef informerar
ekonomienheten att investeringen är genomförd och klar att aktiveras. Vid
uppdelning i komponenter kan det förekomma oklarheter om vilka
investeringsutgifter som tillhör vilken komponent. I dessa fall görs en bedömning
och utgiften fördelas procentuellt på aktuella komponenter.
6. Uppföljning, återredovisning
När investeringen är klar sker uppföljning och återredovisning, vilket sker samlat
för kommunens samtliga investeringar i samband med tertialuppföljning för
perioden januari-april, delårsrapporten för perioden januari-augusti och
årsredovisningen. Prognos ska ingå.
Nämndernas investeringar följs upp löpande varje månad i samband med
månadsuppföljning. Prognos ska ingå.
Kommunstyrelsen kan besluta om särskild uppföljning för vissa
investeringsprojekt.
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Redovisning av investeringar
Anskaffningsvärde
Investeringen ska bokföras till anskaffningsvärdet, d v s utgiften för anskaffandet
och/eller tillverkningen av tillgången. Förekommer investeringsbidrag eller
anslutningsavgifter ska dessa i normalfallet periodiseras mot anläggningstillgångens
nyttjandeperiod. Om investeringsinkomsterna är av mindre belopp kan detta istället
reducera anskaffningsvärdet för tillgången.

Kostnader som aktiveras på ett investeringsprojekt
Kostnader i direkt anslutning till investeringen aktiveras på investeringsprojektet.
Detta innebär:
 Kostnader för projektledning (för fastigheter avser detta
byggprojektledning hos utövaren)
 Kostnader för förstudie/projektering (om det leder till en investering,
annars blir det en driftkostnad)
 Kostnader för egen personal som arbetat med investeringsprojektet
 Kostnader för förvärv av fastigheten
 Avgifter sammanhörande med förvärvet, t ex lagfartsavgift, fraktavgift
och förrättningskostnader
 Tillbehör till investeringen av betydande värde
Exempel på kostnader som inte ska ingå i anskaffningsvärdet och således inte ska
redovisas som investering:
 Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om de inte är
direkt hänförbara till anskaffningen
 Utgifter för provkörning och intrimning
 Evakueringskostnader
 Intern och extern representation

Anläggningsinventarier och förbrukningsinventarier
Inventarier är lös egendom som kommunen har för avsikt att använda i verksamheten
under en kortare eller längre tid. Inventarier delas upp i anläggningsinventarier som
ska bokföras som en investering och förbrukningsinventarier som ska bokföras som
en kostnad i driftredovisningen.
Till anläggningsinventarier räknas fordon, maskiner och inventarier som uppfyller
följande krav:
1. Ekonomisk livslängd överstigande tre (3) år
2. Anskaffningsvärdet ska vara minst 20.000 kronor (exkl moms)
3. Anskaffningen ska vara värdehöjande
Inventarier som har ett naturligt samband kan läggas samman och då är det den
sammanlagda summan som ska överstiga 20.000 kronor. Exempel på naturligt
samband är utrustning till ett nytt klassrum. Inköp av samma sorts inventarier till flera
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olika skolor räknas inte som naturligt samband, exempelvis inköp av nya stolar för
utbyte av enstaka stolar här och där på flera skolor.
Kostnad för inventarier som har en begränsad varaktighet (max 3 år) eller är av
mindre/ringa värde (lägre än 20.000 kr) räknas som förbrukningsinventarier. Hela
kostnaden för inköpet tas på driften samma år som inköpet äger rum.

Konst
Konstinköp är alltid en investering oavsett vilket anskaffningsvärdet är. Konst skrivs
inte av. Enbart internränta belastar den årliga driftkostnaden.

Fastigheter
Fastigheter är fast egendom som man har för avsikt att använda i verksamheten. Även
vid investering i fastigheter är det tre krav som ska vara uppfyllda för att det ska
räknas som en investering:
1. Ekonomisk livslängd överstigande tre (3) år
2. Anskaffningsvärdet ska vara minst 20.000 kronor (exkl moms)
3. Anskaffningen ska vara värdehöjande
Som investering räknas även förändring av en tillgång som innebär en
standardförbättring i jämförelse med den ursprungliga utformningen eller funktionen,
t ex om- och tillbyggnader. Investeringar ska i normalfallet aktiveras och höja
tillgångens bokförda värde.
Fastigheter ska delas in i olika komponenter, se Rutin för komponentredovisning.

Verksamhetsanpassningar - beloppsgränser
Merparten av de lokaler som kommunens verksamheter bedrivs i ägs av de
kommunala bolagen. Kommunen kan inte investera i någon annans fastighet.
Beställning av verksamhetsanpassningar i lokaler kan endast göras av
förvaltningschef/kommunchef. Beställningen ska vara skriftlig.
Mindre anpassningar av lokaler för verksamheternas behov som inte är värdehöjande
för byggnaden, t ex flytt av väggar, fönster, dörrar, ljudisolering och staket redovisas
som driftkostnader. Anpassningar som kostar upp till cirka 50.000 kronor exkl moms
tas av verksamheten direkt som en kostnad i driftredovisningen.
Anpassningar som kostar mer än cirka 50.000 kronor exkl moms att genomföra
medför en hyreshöjning under relevant antal månader från och med månaden efter att
anpassningen färdigställts och kommit verksamheten till del.
Kostnader för åtgärder på byggnad som uppkommer till följd av myndigheters
förelägganden ses vanligtvis som en driftkostnad, men kan leda till en investering
beroende på omfattning. Handikappanpassningar upp till en nivå motsvarande
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byggregler och som varaktigt gagnar byggnaden hanteras som en driftkostnad eller
investering beroende på om det är värdehöjande för byggnaden eller inte.
Kommunstyrelsen beslutar.

Avskrivning och intern ränta - kapitalkostnad
Kapitalkostnaden består av avskrivning och intern ränta och utgör en periodisering av
investeringsutgiften. De delar som avgör kapitalkostnadens storlek är
investeringsutgiften, räntesatsen och den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden).
Huvudprincipen är att det är den verksamhet som nyttjar investeringen som ska bära
kapitalkostnaden. Kostnaden ska belasta den verksamhet dit investeringen hör.
Avskrivningen ska påbörjas samma år som investeringen tas i bruk.
Vingåkers kommun tillämpar rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnaden.
Detta innebär att avskrivning sker av investeringens anskaffningsvärde och ränta
beräknas på restvärdet (det bokförda värdet). Metoden ger nominellt minskade
kapitalkostnader då räntan beräknas på successivt minskat bokfört värde.
Nivån för den interna räntesatsen fastställs årligen i anslutning till upprättandet av
budget för nästkommande år. Den räntesats för internränta som Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, presenterar för budgetåret ska användas.

Komponentavskrivningar
En anläggningstillgång ska årligen skrivas av med ett belopp som svarar mot lämplig
avskrivningsplan. Avskrivningstiderna ska på rättvisande sätt spegla tillgångarnas
nyttjandeperiod. Avskrivningstiden ska anpassas till tillgångens olika komponenter
och dess nyttjandeperioder. Med nyttjandeperiod avses den tid under vilken en
funktion eller komponent fortfarande är i drift.
En bedömning görs vid varje anskaffning där avskrivningstiden ska anpassas till den
aktuella anläggningens speciella förutsättningar, t ex verksamhetens art,
nyttjandeperiod och indelningen i komponenter m m. Olika avskrivningstider används
för olika delar av en anläggningstillgång när dessa delar har olika nyttjandeperiod, s k
komponentavskrivning.
Indelning i komponenter av fastigheter och anläggningar framgår i Rutin för
komponentavskrivning.
Avskrivningen ska påbörjas samma år som investeringen tas i bruk. För fastigheter
och anläggningar innebär detta normalt samma år som slutbesiktning sker
(slutbesiktning av entreprenaden).
För ej färdigställda investeringar vid årsskiftet (bokslutstillfället) sker således ingen
avskrivning på den, så långt, upparbetade investeringsutgiften.
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Upphandling, förfrågningsunderlag, leverantörsfaktura
Då upphandling sker för ett investeringsprojekt där komponentredovisning är aktuell
ska förfrågningsunderlag och kravspecifikation innehålla krav på att leverantören ska
specificera kostnaden för varje komponent. Komponenterna och dess respektive
belopp ska sedan framgå vid fakturering från leverantören.

Uppföljning
Varje investering ska i redovisningen förses med en unik projektkod som tilldelas av
ekonomienheten.
Investeringsprojekten ska följas upp löpande under året i anslutning till den löpande
budgetuppföljningen i nämnderna. Uppföljningen sker månadsvis. Samlat sker
uppföljning tillbaka till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning,
delårsrapport och årsredovisning. Rapporten ska innehålla budget, ackumulerat utfall
och prognos eller slutkostnad, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Så snart en budgetavvikelse befaras eller har konstaterats för ett investeringsprojekt är
den som ansvarar för investeringsprojektet skyldig att vidta åtgärder inom ramen för
sina befogenheter, så att investeringsbudgeten kan hållas. Om inte sådana åtgärder
bedöms som tillräckliga bör ansvarig för investeringsprojektet väcka förslag hos
nämnden till åtgärder så att total investeringsram kan hållas.
Avstämning av pågående investeringsprojekt ska göras i samband med
budgetprocessen. En bedömning ska göras om det finns behov av ytterligare
investeringsmedel för pågående projekt i kommande budgetar.
Att investeringsmedel inte förbrukats innebär inte med automatik att medlen flyttas
över till nästa års investeringsbudget. En prövning sker alltid i anslutning till
bokslutsarbetet. Beslut om ombudgetering till nästa budgetår sker i kommunstyrelsen.
Efter avslutat investeringsprojekt, som krävt ett igångsättningsbeslut, ska alltid en
slutredovisning ske av projektet i kommunstyrelsen. Av slutredovisningen ska framgå
total investeringsutgift fördelad på delbelopp/etapper samt avstämning mot anbud
och/eller entreprenadsumma och det totala budgetanslaget för investeringsprojektet.
Ändrings- och tilläggsarbeten beslutas av samhällsbyggnadschef eller kommunchef
om inte annat beslutats av kommunstyrelsen. Om extern projektansvarig anlitas ska en
dialog ske med samhällsbyggnadschef/kommunchef innan beslut för att upprätthålla
kostnadskontrollen.
Beslut om ändrings- och tilläggsarbeten ska dokumenteras. Delegation för beslut om
ändrings- och tilläggsarbeten ska vara skriftlig och avtal ska upprättas i varje enskilt
projekt där extern projektansvarig anlitas.

10

30

Anläggningsregister
Alla investeringsutgifter tas upp i kommunens anläggningsregister som finns i
ekonomisystemet, samma år som utgiften bokförs. Avskrivning påbörjas först när
investeringen tas i bruk. Anläggningsregistret ska vara ordnat på sådant sätt att varje
enskild investering ska kunna följas under hela avskrivningsperioden. Detta är av vikt
för att i resultaträkningen kunna redovisa korrekta belopp vid reavinster/-förluster och
utrangeringar de år då försäljning, nedskrivning m m varit aktuellt.
Ekonomienheten ansvarar för att anläggningsregistret upprätthålls och uppdateras.
Verksamheterna ansvarar för att nödvändigt underlag kommer ekonomienheten
tillhanda. Detta kan vara uppgifter om försäljning, utrangering, förlust m m.

Avyttring, försäljning
Fordon och inventarier
Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om avyttring av fordon och inventarier. En
avstämning ska alltid ske om annan kommunal verksamhet kan ha behov av objektet
innan försäljning sker till extern köpare. Vid all försäljning till extern köpare ska
högsta ekonomiska ersättning eftersträvas. I de fall där försäljning blir aktuell mellan
kommunens verksamheter ska priset utgöras av bokfört värde.
Realisationsvinst/-förlust vid avyttring av fordon och inventarier påverkar
verksamheternas driftredovisning och därmed verksamhetens resultat för året.
All avyttring av fordon och inventarier ska omgående meddelas till ekonomienheten.
Fastigheter och anläggningar
All försäljning av fast egendom sker efter beslut i kommunfullmäktige eller efter
fastställd taxa (tomtmark). Anbudsförfarande, eller liknande, ska tillämpas vid
försäljningen.
Realisationsvinst/-förlust vid avyttring av fastigheter/anläggningar påverkar inte
verksamheternas driftredovisning utan regleras mot den finansiella verksamheten och
påverkar årets resultat.

11
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Blankett för ansökan om investeringsprojektkod i
ekonomisystemet
Namn på investeringsprojektet: __________________________________
Investeringsbelopp: ___________________________________________
Livslängd/Avskrivningstid (år): __________________________________

Ersätts en tidigare investering med denna: JA  NEJ 
Om JA, vilken: Ange investeringsprojektnummer och namn:
__________________________________________________________
För att ha rätt kontering (se Kodplan för Vingåkers kommun) i ekonomisystemet
vid avskrivning ange:
•
•
•
•
•

Ansvar: ________________________________
Verksamhet: ____________________________
Eventuellt aktivitet: _______________________
Objekt: _________________________________
(Dvs den plats som investeringen avser. Exempelvis objektskoden för
Kommunhuset)
Investering som kräver komponentredovisning( t ex asfaltering) Ange fördelning
på komponenter (Se Rutin för komponentredovisning för kompononter)
Komponenter: _________________________________________

Datum: ______________________________
__________________________________________
Investeringsansvarig chefs underskrift
Blanketten scannas och mailas efter underskrift till ekonomi@vingaker.se
Frågor besvaras av Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Bilaga till Riktlinjer för investeringar

Rutin för komponentredovisning
Fastställd 2019-03-xx
Bakgrund
Sedan 2014 är kommunen skyldig att tillämpa komponentavskrivning i
redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Bakgrunden till dessa regler är
dels för att ge en mer rättvisande redovisning av tillgångarna i kommunens
balansräkning och dels för att harmonisera redovisningen med som bedriver
motsvarande verksamhet i bolagsform samt gällande regelverk inom den privata
sektorn. I en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) finns
ett tydligt uttalat krav att tillämpa komponentavskrivning. I rekommendationen
framgår att metoden för avskrivningar tydligt ska avspegla hur tillgångarnas värde
och eller servicepotential successivt förbrukas. Detta innebär att man måste ta
hänsyn till skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande
komponenter i en materiell anläggningstillgång.
Är skillnaden i förbrukningen väsentlig av en materiell anläggningstillgångs
betydande komponenter ska tillgången delas upp på dessa komponenter.
Respektive komponent ska skrivas av separat efter förväntad nyttjandeperiod.
Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny
anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande bokfört värde för den ersatta
komponenten kostnadsförs det år utbytet sker.
Ekonomienheten ansvarar för att rutin för komponentredovisning vid behov
revideras.
Syfte
Syftet med denna rutin är att ge ett stöd i arbetet med att implementera och
tillämpa komponentavskrivning i kommunen så att den löpande bokföringen i allt
väsentligt följer regelverket för redovisning av anläggningstillgångar.
Omfattning
Rutinen omfattar investeringsprocessen när en investering består av olika
komponenter och därför ska komponentavskrivas. Investeringar som inte omfattas
av komponentindelning hanteras i den löpande redovisningen enligt gällande
kodplan.
Uppdelning i komponenter
En anläggningstillgång (fastighet) består av olika delar, komponenter, som har
olika nyttjandeperioder och som därmed erhåller olika avskrivningstider.
Upphandling, förfrågningsunderlag, leverantörsfaktura
Då upphandling sker för ett investeringsprojekt där komponentredovisning är
aktuell ska förfrågningsunderlag och kravspecifikation innehålla krav på att
leverantören ska specificera kostnaden för varje komponent. Detta ska sedan
framgå vid fakturering från leverantören.
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Byggnader – komponentindelning
En fastighet består av olika delar som är värdehöjande och som har olika
livslängd. Vid ny- och ombyggnation av en fastighet ska tillgången delas upp i
nedan komponenter så att avskrivningen för varje komponent speglar den årliga
förbrukningen (kostnaden).
Hyreshus
Komponent
Mark
Stomme o grund o
mark

Nr
0305

Livslängd
Evig

0310

100

25%

Innervägg mm

0320

25

19%

Värme Sanitet
El
Inre yta

0330
0340
0350

70
40
40

Fasad
Yttertak

0360
0370

25
50

Fönster dörrar
Kök
Ventilation

0380
0390
0400

30
25
50

1

% av byggnad
5%

(Vid vattenburen värme,
12% annars annan livslängd)
8%
7%
(Vid tegel, vid målning 15
5% år)
2%
3%
3%
4%
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Industrihus

Nr

Livslängd % av byggnad

Stomme o grund
o mark

0310

100

50%

Innervägg mm

0320

25

5%

Värme Sanitet
El
Inre yta
Fasad
Yttertak

0330
0340
0350
0360
0370

70
40
40
25
50

10%
7%
5%
5%
2%

Fönster dörrar
Kök

0380
0390

30
25

3%
0%

Ventilation
Restpost

0400
0410

50
25

10%
3%

Investering i mark, markanläggningar och tekniska anläggningar
Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärdet ska inte avskrivas då mark
förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde. Om fastigheten
förvärvas genom inköp och består av både mark och byggnad ska inköpsvärdet
fördelas på mark och byggnad. Även lagfartskostnaden ska fördelas.
Med mark- och teknisk anläggning avses på marken uppförda anläggningar av
permanent natur. Hit räknas:
 Markarbeten genom vilken marken görs plan eller fast, röjning,
schaktning och torrläggning av marken
 Olika anläggningar som parkeringsplatser, fotbollsplaner, parker,
planteringar och dylikt
Mark- och tekniska anläggningar ska regelmässigt vara föremål för avskrivning
och ska således särredovisas från marken.

2
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Investeringar i gator och vägar
Vid investering i gator/vägar, gång-/cykelvägar fördelas den totala
anskaffningskostnaden mellan komponenterna nedan. Slitlagret (beläggningen)
har en kortare livslängd. Ny beläggning innebär att det blir en nyinvestering.
Gator, vägar och parker
Objekt

Huvudgata

Komponent

År

Procent

Slitlager

10

13%

Bindlager

30

21%

Gatukropp

75

66%

Slitlager

8

13%

Bindlager

20

21%

75

66%

Slitlager

25

15%

Gatukropp

75

85%

Slitlager

40

16%

Gatukropp

75

84%

Slitlager

30

27%

Vägkropp

75

73%

Slitlager

30

85%

Vägkropp

75

15%

Slitlager

30

92%

Stomme

75

8%

Stomme

120

95%

Isolering/kant

30

5%

Huvudgata, -buss-cpl, hållplats Gatukropp
Uppsamlingsgata
Lokalgata
Cykelbana
Trottoar, asfalt
Torg
Bro
Park
Lekplats
Belysning

Markanläggn/träd 60

80%

Plantering

20

20%

Markarbete

60

50%

Utrustning

10

50%

Stolpe

30

70%

Armatur

20

30%

3
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Investeringskalkyl - Projektbeskrivning
Projektnamn (kortfattad beskrivning) Projektnr
Förvaltning/Verksamhet

Ansvarskod

Projektansvarig

Datum
Telefon

Syfte/klassificering (Om flera alternativ markeras, ange huvudsyftet)
Ny verksamhet
Rationalisering
Kvalitetshöjande
Miljö/klimat
Kapitalbehov, totalt (tkr):
År 1
År 2

Lagkrav

Tidplan:
Startdatum

År 3

Beräknad nyttjandetid (avskrivningstid)

Reinvestering

Slutdatum

Återbetalningstid (rationaliseringsinvestering)

Kalkylredogörelse
Förutsättningar (bakgrund, antaganden)

Handlingsalternativ (alternativa lösningar)

Konsekvensbeskrivning, övrigt (driftkostnader, intäkter, OM det påverkar andra verksamheters drift osv)

Driftbudget (tkr)
År 1
Kostnader:

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

- Personal
- Övrigt
Intäkter:
Beslut:
Projektet:

Tillstyrkes

Datum:
Driftbudget:
Datum:

Avslås

Kommentar:

Namnteckning:
Finns

Finns ej

Kommentar:

Namnteckning:

Bilagor: (Ex beräkningsunderlag, tjänsteskrivelse, protokollsutdrag)

OBS! Vänligen använd alltid blått, arkivbeständigt bläck! Med vänlig hälsning Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

28 (x)

KS 2019/68

Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Projektpolicy för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2018, utifrån revisionsbyrån Ernst
&Youngs granskning av projektet Tennisparken, ett förslag om utvecklingsarbete som
bland annat innebar ett uppdrag till kommunchefen att ta fram en projektmodell för
beslut av styrelsen den 11 mars 2019. Uppdraget redovisas genom bifogad
projektpolicy och projektmodell.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11:
1. Kommunstyrelsen antar Projektmodell för Vingåkers kommun. Beslutet gäller
under förutsättning att kommunfullmäktige erforderliga beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-06
Projektpolicy
Projektmodell
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-06
Handläggare

Ralf Hedin
0151-192 61
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/68

Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar bifogad projektpolicy.
2. Kommunstyrelsen beslutar om bifogad projektmodell, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om projektpolicy enligt ovan.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2018, utifrån revisionsbyrån
Ernst&Youngs granskning av projektet Tennisparken, ett förslag om utvecklingsarbete
som bland annat innebar ett uppdrag till kommunchefen att ta fram en projektmodell
för beslut av styrelsen den 11 mars 2019. Uppdraget redovisas genom bifogad
projektpolicy och projektmodell.
Ärendets beredning
Kommunledningsgruppen har utarbetat förslaget tillsammans med en konsult.
Förvaltningens ståndpunkt
Enligt förvaltningen bör en kommun ha en gemensam projektmodell, för att underlätta
större arbeten och minska riskerna med dem ekonomiskt och i andra avseenden.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att ha en projektmodell handlar huvudsakligen om
arbetstid för utbildning i modellen och för användning av den. De ekonomiska
riskerna av att bedriva större arbeten utan en projektmodell är stora.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunchefen
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Ralf Hedin
Kommunchef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik x.x

Projektpolicy för Vingåkers Kommun
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Dokumenttyp
XXX
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Projektpolicy för Vingåkers
kommun
Processägare
Kommunchef

1

Fastställd
XXX

Beslutande
Kommunstyrelsen

Senast reviderad

Detta dokument gäller för
Vingåkers kommun
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Vad är ett projekt? ................................................................................. 3
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1

Vad är ett projekt?

Det är lätt för missförstånd när någon använder ordet projekt eftersom det nyttjas i
många sammanhang med olika definition och ofta med en ganska allmänt hållen
betydelse. Kommunen kan inte heller helt själv styra när ordet ska användas eftersom
det ibland är knutet till arbete som görs på uppdrag av eller i samverkan med andra
aktörer.
Inom kommunen ska ordet projekt primärt användas om sådant som har gjorts, görs
eller ska göras i enlighet med kommunens beslutade projektmodell. För att göra det
tydligare bör begreppet ”kommunprojekt” då användas.

2

När ska kommunen arbeta efter en
projektmodell?

Huvudregeln är att det är förvaltningsorganisationen som bestämmer om en
arbetsuppgift ska hanteras i linjeorganisationen eller som ett projekt. I praktiken
innebär det att det är kommunchefen eller någon av förvaltningscheferna som fattar
det beslutet.
Det är inte ändamålsenligt att lägga fast tvingande kriterier för när en uppgift ska tas
om hand genom ett projekt. Det får bestämmas från fall till fall. Det finns dock några
faktorer som sammantagna typiskt sett gör det mer lämpligt att använda
projektformen:
−
−

−
−
−

Stor osäkerhet, till exempel om något ska göras för första gången eller görs
sällan.
Stort behov av samordning, till exempel när det är ett större antal
verksamheter som påverkas och olika åtgärder behöver vidtas i en viss
ordning.
När det är viktigt att uppdraget är klart senast ett visst datum.
När det är viktigt att specifika resurser finns tillgängliga i definierade skeden
av arbetet.
När det är särskilt viktigt att ha kontroll på budgeten för uppdraget, till
exempel när den politiska ledningen har avsatt flera miljoner kronor för det.

3
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3

Viktiga principer för projektarbete i Vingåkers
kommun

Projektorganisationen ska byggas i sin helhet inom tjänstemannaorganisationen, och
inte vara en blandning mellan politisk ledning och förvaltning. Projektet ska
rapportera sitt arbete, behov av direktiv mm till den politiska ledningen i enlighet med
den vanliga beredningsstrukturen, såvida inte det ansvariga politiska forumet har
beslutat om redovisning på annat sätt. Även då ska redovisningen av arbetet hållas
avskild från projektorganisationen. Det sagda hindrar inte att det politiska forumet kan
besluta att det ska finnas en styrgrupp med förtroendevalda för ledning av uppdraget.
Den bör då benämnas ”politisk styrgrupp”, för att särskiljas från den egentliga
projektorganisationen.
Kommunchef eller förvaltningschef beslutar vem som ska vara projektägare för ett
specifikt projekt. Det är sedan projektägaren som beslutar projektbeställningen, dvs
det dokument som lägger fast till exempel hur projektet ska organiseras och vilka faser
och beslutspunkter projektet ska innehålla. Frågan om resurssättning avgörs genom
samråd mellan projektägaren och de chefer som förfogar över resurser som projektet
kan behöva. Vid oenighet fattas beslut om resurser i enlighet med ordinarie rutiner för
det.
Om ett projekt innefattar upphandling/investeringsmedel ska projektet anpassas så att
det kan följa de regler för delegation, beredning och beslut som framgår av
kommunens policy och riktlinjer för upphandlingar och investeringar.
De flesta projektmodeller som finns på marknaden har stora likheter. De bygger på
beprövad erfarenhet om vad som gör projekt framgångsrika. Det innebär, omvänt, att
det är förenat med risker för ett projekt att frångå någon eller några delar i modellen
när det väl är beslutat att en uppgift ska hanteras genom ett projekt. Även om det
upplevs som tungrott att arbeta fullt ut efter en modell bör de som ansvarar för ett
projekt därför innan det görs några avsteg göra klart vilka risker det skulle innebära.
All dokumentation kring ett projekt ska diarieföras och sparas i enlighet med gällande
regelverk.

4

Mer om ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen har en projektmodell, inklusive
ansvarsfördelningen i projekt mellan kommunens bolag och förvaltningar. Styrelsen
ansvarar också för närmare riktlinjer om modellens utformning och användning,
inklusive att säkerställa att medarbetare som deltar i eller på annat sätt påverkas av
projekt har relevant utbildning för det.
Kommunens bolag avgör vilka uppdrag de ska bedriva i projektform och vilken
modell de då ska tillämpa.

4
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Vingåkers
kommun
Kommunstyrelsen avgör hur ansvaret ska fördelas och flyttas mellan en förvaltning
och bolag i projekt som berör båda.

5
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1

Inledning

Kommunfullmäktige har den xxxxxxx beslutat en projektpolicy och i den gett
Kommunstyrelsen ansvar för att kommunen har en modell, dess utformning och
användning. Föreliggande dokument utgör kommunens projektmodell.

2

Projektets faser

I det följande beskrivs faserna i projektarbete. De är åtskilda från linjeverksamheten
och det är därför viktigt med en nära dialog mellan projektägaren och den politiska
uppdragsgivaren om hur insyn, redovisning och möjlighet till styrning säkerställs för
den politiska ledningen i den ordinarie beredningsstrukturen.
2.1

Förstudie

Innan ett projekt startar ska frågan om förstudie prövas. En förstudie syftar till att
minska riskerna med ett projekt. En förstudie kan besvara frågor om nuläge i den
aktuella verksamheten, hur behovet av förändring ser ut, vilka intressenterna är, vilka
de viktigaste kraven och de största hindren är, hur nyttan av förändring ska beräknas
osv. Dessutom kan förstudien innehålla en översiktlig plan för projektet.
Förstudien ska avslutas genom en skriftlig rapport, som blir ett viktigt underlag för
beslut om ett projekt ska startas.
Efter förstudien ska själva projektet ha tre faser: Planering, Genomförande och Avslut.
Efter förstudien kommer Grindbeslut 1 för projektägaren. Ett grindbeslut ska vara ett
av tre alternativ:
- Fortsätt, starta Planeringsfasen.
- Komplettera förstudierapporten och återkom för nytt beslut.
- Avsluta arbetet. Dokumentera och avveckla.
2.2

Planeringsfasen

Planeringsfasen syftar till att skapa klarhet i hur projektet ska genomföras. Målen
konkretiseras (både effektmål och projektmål). En fördjupad analys av riskerna
genomförs, inklusive hur riskerna kan minimeras. Projektet struktureras, organiseras,
resurssätts och finansieras. Ju mer komplext projektet är och ju större risker det finns
för att det inte ska lyckas, desto viktigare är det att vara noggrann i planeringsfasen.
Planeringsfasen avslutas med en skriftlig rapport som om det är lämpligt kan innehålla
ett förslag till projektplan.
Efter Planeringsfasen kommer Grindbeslut 2, som ska vara ett av tre alternativ:
- Fortsätt, inled Genomförandefasen.
- Komplettera planeringen och återkom för nytt beslut.

3
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-

Avsluta arbetet. Dokumentera och avveckla.

Om planeringsfasen är omfattande kan projektägaren välja att lägga in flera
grindbeslut, som då lämpligen benämns 2.1, 2.2, 2.3 … osv.
2.3

Genomförandefasen

Det egentliga projektarbetet sker i genomförandefasen. Det planerade arbetet omsätts i
praktisk handling. Det är också i den här fasen som projektet överlämnas till
mottagaren, i den takt och på det sätt som bedöms lämpligt utifrån vad projektet
handlar om.
När genomförandefasen bedöms vara klar, kommer Grindbeslut 3 som ska vara ett av
tre alternativ:
- Fortsätt, inled Avslutningsfasen.
- Komplettera genomförande och återkom för nytt beslut.
- Avsluta arbetet. Dokumentera och avveckla.
I genomförandefasen är det ofta lämpligt att projektägaren lägger in flera grindbeslut,
som då benämns 3.1, 3.2 … osv.
2.4

Avslutningsfasen

Avslutningsfasen innebär att projektet stängs. Avstämningar, dokumentation och
resursavveckling är vanliga delar, och självklart framtagande av en slutrapport.
När avslutningsfasen bedöms vara klar fattar projektägaren Grindbeslut 4, som innebä
att projektet är avslutat.

3

Roller

De som deltar i ett projekt har bestämda roller och projektet har en egen
beslutsstruktur. Det innebär att deltagarna arbetar i en miljö där deras mandat och
arbetsuppgifter är åtskilda från det de gör i sin grundanställning.
De viktigaste rollerna i ett projekt är projektägaren och projektledaren. Projektet i
övrigt är format runt dem.
3.1

Projektägaren

Projektägaren ansvarar för att bestämma effektmål och projektmål. Projektägaren utser
projektledare och styrgrupp samt fattar beslut om projektbeställning och ändringar av
den, samt fattar grindbeslut. Det är också projektägaren som ansvarar för
styrgruppsmöten.
Projektägaren är den som har det primära ansvaret för kontakter med uppdragsgivaren,
till exempel den politiska ledningen.
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Projektägaren har det övergripande ansvaret för att de som arbetar i projekt parallellt
med sitt grunduppdrag har en rimlig arbetssituation.
3.2

Projektledaren

Projektledaren ansvarar för att se till att projektmålen nås när det gäller såväl kvalitet
som tid och budget. För att åstadkomma det utser projektledaren en projektgrupp och
leder dess arbete. Om projektledare och andra resursägare inte kan enas om vilka som
ska ingå i projektgruppen, hur mycket tid de ska sätta av etc, så beslutas det i enlighet
med ordinarie rutiner och mandat i linjeorganisationen.
Projektledaren är huvudföredragande på styrgruppsmöten och ska uppmärksamma
projektägaren om det uppstår behov av möten med styrgruppen utöver de som
projektägaren redan lagt fast. Projektledaren ska också i övrigt förbereda och
genomföra styrgruppsmöten på det sätt som projektägaren bestämmer.
3.3

Projektgruppen

Projektgruppens uppgift är att genomföra de aktiviteter som ingår i projektet, i
enlighet med projektledarens beslut.
En ekonom ska ingå i alla kommunens projekt.
3.4

Styrgruppen

Styrgruppen är ett stöd till projektägaren och ska undanröja hinder för projektet.
Projektägaren beslutar om det ska finnas en styrgrupp, vilka ledamöter som ska ingå
och hur gruppen ska arbeta. Det är också projektägaren, inte gruppen, som fattar beslut
om projektet vid styrgruppsmöten.
3.5

Referensgrupp

Projektledaren avgör om någon referensgrupp ska knytas till projektet, om det inte
redan är fastställt i projektbeställningen. Det kan vara ett effektivt sätt att i olika
skeden få in synpunkter från intressenterna.
3.6

Resursägare

De linjechefer som tillhandahåller resurser för projektet är viktiga samtalspartners för
projektledaren, för att se till att såväl linjeverksamhet som projekt och individen har de
förutsättningar som krävs.
-Eventuella övriga roller i projektet beslutas av projektägaren eller projektledaren.
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Dokument

4.1

Projektbeställning

Projektägaren beslutar projektbeställningen. Den innehåller mål (effektmål och
projektmål), ramar, grindbeslut och andra förutsättningar för projektet.
4.2

Projektplan

Projektledaren beslutar projektplanen efter samråd med projektägaren. Planen ska
svara mot projektbeställningen och beskriva projektledarens sätt att lösa uppgiften. I
planen kan det vara lämpligt att lägga in milstolpar. Det är beslutspunkter för
projektledaren och är steg som projektet behöver ta för att nå nästa grindbeslut.
4.3

Ändringsbeslut

Under ett projekts gång är det inte ovanligt att det visar sig att något i projektet bör
ändras, utifrån projektbeställningen eller projektplanen. Det är viktigt att sådana
ändringar görs genom formella, skriftliga beslut av projektägaren respektive
projektledaren. Risken är annars att det upptäcks för sent att projektet kommer att
leverera något annat än det som uppdragsgivaren förväntar sig. Begreppet
Ändringsbeslut används vare sig det gäller att något ska läggas till, förändras eller tas
bort från projektbeställningen respektive projektplanen.
4.4

Underlag till styrgruppsmöten

För att styrgruppen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt ska ett skriftligt
underlag alltid skickas till ledamöterna inför styrgruppsmöten. Särskilt viktigt är det
att eventuella förslag till beslut framgår och att de är väl motiverade.
4.5

Statusrapporter

Projektägaren kan besluta en rutin att projektledaren med viss regelbundenhet ska
skicka en kort statusrapport om hur arbetet fortlöper. En sådan rapport bör ha en fast
struktur så att det är lätt för projektägaren att se det som är särskilt viktigt.
4.6

Slutrapport

Alla projekt i kommunen ska avslutas genom en slutrapport. Det gäller oberoende av
om projektet fullföljs eller avbryts i förtid.

6

53

5

Mer om ansvarsfördelning

Kommunchefen ansvarar för den närmare preciseringen av modellen, inklusive
framtagande av mallar för de olika dokumenttyperna.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

29 (x)

KS 2019/99

Bolagsordning för Vingåkers Kraft AB (org. nr
556556-4068)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Vingåkers Kraft AB (org. nr
556556-4068).
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 köpte Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) upp bolaget
Vingåkers kraft AB. Bolaget är nu ett dotterbolag till VKFAB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-20
Bolagsordning för Vingåkers Kraft AB
Beslutet skickas till
Vingåkers Kraft AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-20
Handläggare

Ralf Hedin
Ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/99

Beslut om bolagsordning för Vingåker Kraft AB
(organisations nr 556556-4068)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta föreslå
Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Vingåkers Kraft AB.
Beskrivning av ärendet
Under 2018 köpte Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) upp bolaget
Vingåkers kraft AB. Bolaget är nu ett dotterbolag till VKFAB.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers Kommun.
Bilagor
Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB

Beslutet skickas till
Vingåkers Kommunfastigheter AB

Ralf Hedin
Kommunchef
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Flik x.x

Bolagsordning för Vingåkers Kraft AB
-

Org.nr: 556556-48605038
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Dokumenttyp
Reglemente
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Bolagsordning för Vingåkers
Kraft AB
Processägare
Kommunchef

Fastställd
xxx

Beslutande
Kommunfullmäktige

Senast reviderad

Detta dokument gäller för
Vingåkers Kraft AB
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§ 1 – Firma
Bolagets firma är Vingåkers Kraft AB
§ 2 – Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands Län.
§ 3 – Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget skall producera och försälja energi samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 – Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande främja energiproduktion inom Vingåkers kommun i enlighet med de
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL såvida inte lag eller rättspraxis för viss
verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers
kommunfastigheter AB.
§ 5 – Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.
§ 6 – Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.
§ 7 – Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter med lika många
ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun för tiden från den
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.
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§ 8 – Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
revisor med suppleant. Revisorns och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 9 – Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall
kommunfullmäktige i Vingåkers kommun utse en lekmannarevisor och en
suppleant.
§ 10 – Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.
§ 11 – Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

stämmans öppnande
val av ordförande för stämman
upprättande och godkännande av röstlängd
godkännande av dagordning
val av en eller två justeringsmän
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport,
beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant som utsetts
av kommunfullmäktige i Vingåker
val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 12 – Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
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§ 13 – Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 14 – Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vingåkers kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
§ 15 – Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 16 – Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun.
_____
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Sammanträdesdatum
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Kf §

30 (x)

KS 2019/111

Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiven för AB Vingåkershem (org. nr 5560416843), Vingåkers Kommunfastigheter AB (org. nr 556675-5038) och Vingåkers
Kraft AB (org. nr 556556-4860)
Sammanfattning av ärendet
En revidering av ägardirektiven för fastighetsbolagen med tillhörande dotterbolag har
genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-20
Ägardirektiv
Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kraft AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-20
Handläggare

Ralf Hedin
Ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/111

Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiven för AB Vingåkershem (org. nr 5560416843), Vingåkers Kommunfastigheter AB (org. nr 556675-5038) och Vingåkers
Kraft AB (org. nr 556556-4860)
Beskrivning av ärendet
En revidering av ägardirektiven för fastighetsbolagen med tillhörande dotterbolag har
genomförts.
Bilagor
Ägardirektiv

Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kraft AB

Ralf Hedin
Kommunchef
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Flik 3.35

Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-27, § 31
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 62
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 15
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-18, § 30
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Ägardirektiv för AB Vingåkershem och
Vingåkers Kommunfastigheter AB,
och Vingåkers Kraft AB
Allmänt
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är
att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten
genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med
kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt
samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven
bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har
lika möjligheter att ta del av utbudet. Kvinnor och män bemöts på lika
villkor.
Kommunstyrelsen ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och
övergripande planer efterlevs. Likaså att kommunens vision och
målområden implementeras i hela koncernen.

Flik 3.35 Ägardirektiv AB
Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB, gulad

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har
följande ägardirektiv tagits fram.
Vision för Vingåker 2020 och tillhörande reviderade övergripande mål gäller
för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i
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perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi med
tillhörande resultatmål. Vi ska ta ansvar för våra resurser, leva verka och
uppleva, företagsamma Vingåker. Detta är vi stolta över och det ska
genomsyra koncernens arbete.
Målen uppdateras vid varje mandatperiod och följs upp i samband med
delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och
kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa
utvecklingen över tiden. Bolagen ska även ta hänsyn till de mål och
policydokument som ägaren fastställer för kommunkoncernen.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Koncernövergripande direktiv
Dessa direktiv avser samtliga bolag och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämmor och gäller tillsvidare.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav
Avkastningskravet från ägaren, Vingåkers kommun, fördelar detta till
bolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive
verksamhet. Avkastningskravet är först och främst till för att konsolidera
koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder.
Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära
utdelning.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren har upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för bolagens olika
verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera
beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna.
Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag
för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån
prioriterade åtgärder, men med beaktande av fastställd avkastningsnivå.
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagen.
För 2016-2018 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens
ekonomiska styrka.
Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i
överensstämmelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och
delta i kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Bolagen skall
upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i
årsredovisningen.
Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete
för att kommunen ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och
besöksort samt arbetsgivare.
Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte
att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och
effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som
nyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala
kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten
i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala
organisationen i dess helhet som är större än fördelarna för bolagen.
Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås
eller det uppstår intressekonflikt tas frågan upp för beslut i
kommunstyrelsen.
Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen
samt mål- och resultatstyrningsprocessen och fastställda ägardirektiv.
Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD
anser att ändamålet med verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts.
I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens uppställning.
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Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport.
Bolagens revisorer ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för
bolagen uppfyllts.
Bolagen ska senast februari månads utgång lämna det material som krävs för
kommunkoncernens årsredovisning, till kommunens ekonomikontor.
Slutlig årsredovisning lämnas senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti varje år. Bolagen ska senast september
månads utgång lämna det material som krävs för kommunkoncernens
delårsrapport, till kommunens ekonomikontor.
Bolagen ska senast september månad informera kommunstyrelsen om förslag till
verksamhetsplan inklusive budget för kommande år.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter
som behövs för ekonomisk uppföljning och avstämning, däribland detaljerade
uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolagets informationsskyldighet

Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om
bolagets verksamhet och ställning. Bolaget ska därtill tillse att informationsmöten
hålls varje kvartal med kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska
bolagets presidium och verkställande direktör närvara.
Utöver detta ska bolaget översända:
• Protokoll från bolagsstämmor
• Protokoll från styrelsesammanträden
• Årsredovisning (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
• Revisionsberättelse med revisionsrapport
• Lekmannarevisorernas revisonsrapport
• Delårsrapport
• Dokumentation från kvartalsmöten
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av
författningsreglerad sekretess
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Allvarliga händelser
Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som
kan utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolaget har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade
händelser som kan utgöra en större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till
krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon
extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan bolaget
och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av
allvarlig händelse ska företagets verkställande direktör, om kommunchefen
bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.

Bolagsspecifika direktiv 2016-2018
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal
verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning,
samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till
effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och
kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten
genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med
kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som
lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv
ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta,
under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika
verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital
och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering
av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och
framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, främja bostadsförsörjningen i Vingåkers
kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av
bostäder, fastigheter eller tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl
hyresrätt såväl som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsoch lokalförsörjningen inom Vingåkers kommun genom att
tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet beakta
ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
tillhandahålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat
med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för
att användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för
konstnärlig utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Vid nybyggnation ska bolaget i investeringskalkylen avsätta 1 % av
byggnadskostnaden för konstnärlig utsmyckning i samråd med ägaren.
Avkastningskravet på bolaget
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 5,5 procent,
utifrån en normaliserad underhållsnivå på 110 kr/m2
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Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men
värdesäkring av fastigheter genom underhåll och expansion ska prioriteras
före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen
erlägga borgensavgift till ägaren Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara
utformade efter kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska
ges möjlighet till samverkan och medinflytande

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt
ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan
med kommunens förvaltningar och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa
boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i
bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av
entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring
energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt
kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha
energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå
en hög nivå på miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som
inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
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Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för bostadsändamål
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande
direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal
verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och
ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör
Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån
ett miljömässig och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och
utveckla fastigheterna så att kommunens verksamheter har
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika
verksamheters ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet
med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för
att användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för
konstnärlig utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att utredas
under 2016. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering
för att uppnå tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att
framtidssäkra kommunens verksamhetsfastigheter.
Soliditetsmål för bolaget 2016-2018
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras
före konsolidering. Under 2016 kommer ekonomiska mål för
fastighetsverksamheten att utredas.
Fastighetsförvaltningens åtagande
Under 2016-2018, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för
hanteringen avseende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m.
Modellen ska beakta hur riskerna för verksamheten fördelas, samt
incitament för parterna att maximera nytta och ekonomi.
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Samordning
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och
rationalisera lokalutnyttjandet i kommunen. Kommunen och bolaget ska i
lokalgruppen i samråd söka lösningar som tillgodoser bådas intressen. Om
detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår
intressekonflikt tas frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.
Effektiviserings åtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående
med kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för kommunal verksamhet

9

73

Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska
ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, genom långsiktighet och ekonomisk sund
basis öka alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och
kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande
långsiktighet och miljövinster.
De ekonomiska målen för verksamheten kommer att utredas under 2019.
Bolagets åtagande
Under åren 2019-2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell
för hantering av bolaget där såväl risker samt incitament för maximering av
nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer,
övriga aktörer I syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

________
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.35

Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-27, § 31
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 62
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 15
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-18, § 30
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Ägardirektiv för AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och
Vingåker Kraft AB
Allmänt
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är
att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten
genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med
kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt
samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven
bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har
lika möjligheter att ta del av utbudet.
Kommunstyrelsen ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och
övergripande planer efterlevs. Likaså att kommunens vision och
målområden implementeras i hela koncernen.

Flik 3.35 Ägardirektiv AB
Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB, 190219

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har
följande ägardirektiv tagits fram.
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Vision för Vingåker 2020 och tillhörande reviderade övergripande mål gäller
för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i
perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi med
tillhörande resultatmål. Vi ska ta ansvar för våra resurser, leva verka och
uppleva, företagsamma Vingåker. Detta är vi stolta över och det ska
genomsyra koncernens arbete.
Målen uppdateras vid varje mandat period och följs upp i samband med
delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och
kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa
utvecklingen över tiden. Bolagen ska även ta hänsyn till de mål och
policydokument som ägaren fastställer för kommunkoncernen.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Koncernövergripande direktiv
Dessa direktiv avser samtliga bolag och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämmor och gäller tillsvidare.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav
Avkastningskravet från ägaren, Vingåkers kommun, fördelar detta till
bolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive
verksamhet. Avkastningskravet är först och främst till för att konsolidera
koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder.
Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära
utdelning.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5-10 års sikt för
bolagens olika verksamheter (se nedan). Målen har beaktat kända risker och
åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera
beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna.
Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
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Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag
för nästkommande år.
Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån
prioriterade åtgärder, men med beaktande av fastställd avkastningsnivå.
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagen.
För 2019-2021 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens
ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i
överensstämmelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och
delta i kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Bolagen skall
upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i
årsredovisningen.
Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete
för att kommunen ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och
besöksort samt arbetsgivare.
Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte
att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och
effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som
nyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala
kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten
i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala
organisationen i dess helhet som är större än fördelarna för bolagen.
Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås
eller det uppstår intressekonflikt tas frågan upp för beslut i
kommunstyrelsen.
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Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen
samt mål- och resultatstyrningsprocessen och fastställda ägardirektiv.
Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD
anser att ändamålet med verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts.
I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens uppställning.
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport.
Bolagens revisorer ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för
bolagen uppfyllts.
Bolagen ska senast februari månads utgång lämna det material som krävs för
kommunkoncernens årsredovisning, till kommunens ekonomikontor.
Slutlig årsredovisning lämnas senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti varje år. Bolagen ska senast september
månads utgång lämna det material som krävs för kommunkoncernens
delårsrapport, till kommunens ekonomikontor.
Bolagen ska senast september månad informera kommunstyrelsen om förslag till
verksamhetsplan inklusive budget för kommande år.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter
som behövs för ekonomisk uppföljning och avstämning, däribland detaljerade
uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet.

Bolagets informationsskyldighet

Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om
bolagets verksamhet och ställning. Bolaget ska därtill tillse att informationsmöten
hålls varje kvartal med kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska
bolagets presidium och verkställande direktör närvara.
Utöver detta ska bolaget översända:
• Protokoll från bolagsstämmor
• Protokoll från styrelsesammanträden
• Årsredovisning (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
• Revisionsberättelse med revisionsrapport
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•
•
•

Lekmannarevisorernas revisonsrapport
Delårsrapport
Dokumentation från kvartalsmöten

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av
författningsreglerad sekretess
Allvarliga händelser
Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som
kan utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolaget har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade
händelser som kan utgöra en större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till
krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon
extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan bolaget
och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av
allvarlig händelse ska företagets verkställande direktör, om kommunchefen
bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019-2021
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal
verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning,
samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till
effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och
kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten
genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med
kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som
lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv
ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta,
under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika
verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital
och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering
av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och
framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, främja bostadsförsörjningen i Vingåkers
kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av
bostäder, fastigheter eller tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl
hyresrätt såväl som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsoch lokalförsörjningen inom Vingåkers kommun genom att
tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa och
verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
tillhandahålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat
med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 15 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för
att användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för
konstnärlig utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Avkastningskravet på bolaget
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 5,5 procent,
utifrån en normaliserad underhållsnivå på 110 kr/m2
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men
värdesäkring av fastigheter genom underhåll och expansion ska prioriteras
före konsolidering.
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Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen
erlägga borgensavgift till ägaren Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara
utformade efter kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska
ges möjlighet till samverkan och medinflytande

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt
ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan
med kommunens förvaltningar och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa
boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i
bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av
entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring
energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt
kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha
energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå
en hög nivå på miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som
inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 5 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för bostadsändamål
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande
direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal
verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och
ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör
Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån
ett miljömässig och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och
utveckla fastigheterna så att kommunens verksamheter har
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika
verksamheters ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet
med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 15 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för
att användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för
konstnärlig utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Soliditetsmål för bolaget 2019-2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före
konsolidering.
Effektiviserings åtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående
med kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att
effektivisera verksamheten.
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Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är
avsedda för kommunal verksamhet
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Vingåker Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska
ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån
affärsmässiga principer, genom långsiktighet och ekonomisk sund
basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och
kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande
långsiktighet och miljövinster.
De ekonomiska målen för verksamheten kommer att utredas under 2019.
Bolagets åtagande
Under åren 2019-2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell
för hantering av bolaget där såväl risker samt incitament för maximering av
nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer,
övriga aktörer I syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

________
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vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

31 (x)

Kf §

KS 2019/151

Val av revisorer för Vingåkers Kraft 2019-2022
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till revisorer för Vingåkers
Kraft AB för tiden 2019-2022:
Ordinarie
X

Ersättare
X

Beslutet skickas till
Berörda
Vingåkers Kraft AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

32 (x)

KS 2019/151

Kommunrepresentanter i bolagsstämma med
Vingåkers Kraft AB 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till kommunrepresentanter
i bolagsstämma med Vingåkers Kraft AB för tiden 2019-2022:
Representanter
X
X
X
X
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse X till ordinarie röstombud för samma tid.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse X till ersättare för röstombudet för samma
tid.
Beslutet skickas till
Berörda
Vingåkers Kraft AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

33 (x)

Kf §

KS 2019/151

Ledamöter i styrelsen för Vingåkers Kraft AB 20192022
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till ledamöter och ersättare
i styrelsen för Vingåkers kraft AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till
2022.
Ledamöter
X

Ersättare
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse X till ordförande i styrelsen för Vingåkers
Kraft AB under samma tid.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse X till vice ordförande för Vingåkers Kraft
AB under samma tid.
Beslutet skickas till
Berörda
Vingåkers Kraft AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

34 (x)

KS 2019/147

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om
kommunens beredskap för eventuella IS-återvändare
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas
2. Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och interpellationsdebatten
avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Mats Karlsson (SD) har inkommit med en interpellation ställd till Kommunstyrelsens
ordförande. I den står följande:
”Vad har Vingåkers Kommun för beredskap för ev. IS-återvändare?”
Beslutsunderlag
Interpellation, 2019-03-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåker 2019-03-10

Interpellation till KS Ordförande Annelie Bengtsson.

Vad har Vingåkers Kommun för beredskap för ev IS återvändare?

Mats Karlsson
Sverigedemokraterna Vingåker
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

35 (x)

Kf §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- KS 2018/581. Länsstyrelsen i Södermanlands län – Förordnande som
vigselförrättare.
- KS 2019/100. Länsstyrelsen i Södermanlands län – Förordnande som
vigselförrättare.
- KS 2019/98. Länsstyrelsen i Södermanlands län – Ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige - Miljöpartiet
- KS 2019/15. Länsstyrelsen i Södermanlands län – Ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige – Vingåkerspartiet – VTL
- KS 2019/64. Länsstyrelsen i Södermanlands län – Ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige – Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
Datum

Dnr

2019-02-11

214-8467-2018

1(2)

Anna-Karin Löfgren
010-2234225
Anna Lejon
Mellangatan 1
643 98 Julita

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Beslut
Länsstyrelsen förordnar dig, Anna Lejon, att vara borgerlig vigselförrättare inom
Vingåkers kommun från och med 2019-02-11 till och med 2023-02-10. Förordnandet
medger även rätt att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges
gränser.
Beskrivning av ärendet
Du har ansökt om att få förordnande som borgerlig vigselförrättare inom Vingåkers
kommun. Kommunen har tillstyrkt din ansökan.
Motivering av beslutet
Innan någon förordnas som vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att hon eller han har de
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget, 4 kap 4 § äktenskapsbalken. Du har genomfört länsstyrelsens kunskapskontroll och bedöms som lämplig för
uppdraget.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Äktenskapsbalken 4 kap 3 § första stycket 2 p
Information
Bestämmelser om förfarandet finns i förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av
särskilt förordnad vigselförrättare.
Protokoll över förrättade vigslar ska för varje år före utgången av påföljande januari månad
sändas in till länsstyrelsen genom kommunens försorg.
Ersättningen är för närvarande 110 kronor för varje förrättad vigsel. Har mer än en vigsel
förrättats samma dag är dock ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första.
Kontakta Vingåkers kommun för information om de administrativa regler kommunen har.
Om den som förordnas till borgerlig vigselförrättare inte längre uppfyller krav enligt ovan
eller missköter sitt uppdrag ska länsstyrelsen återkalla förordnandet.
Med ett förordnande följer en rätt att under personligt ansvar företräda det allmänna och vara väl
medveten om vigselns betydelse och det ansvar som är förenat med uppdraget.

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

92

BESLUT
Datum
BESLUT
2019-02-11

2(2)
Dnr

214-8467-2018

Beslutande
Beslutet har fattats av Anna-Karin Löfgren.

Anna-Karin Löfgren
Kopia till
Vingåkers kommun, kommun@vingaker.se
Skatteverket, Folkbokföringen, Box 538, 631 07 Eskilstuna
Bilaga
Blankett för uppgifter till Danske Bank (arvodesutbetalningar)
Förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare (2009:263)
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BESLUT
Datum

Dnr

2019-02-22

214-1442-2019

Anna-Karin Löfgren
010-2234225
Linus Larsson
Länsmansvägen 1
643 32 Vingåker

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Beslut
Länsstyrelsen förordnar dig, Linus Larsson, att vara borgerlig vigselförrättare inom Vingåkers
kommun från 2019-02-22 till och med 2023-02-21. Förordnandet medger även rätt att förrätta
borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser.
Beskrivning av ärendet
Du har haft ett förordnande som borgerlig vigselförrättare som löpte ut den 9 februari
2019. I en ansökan till länsstyrelsen som inkom den 19 februari 2019 ansöker du om
fortsatt förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Motivering till beslutet
Du har varit förordnad som borgerlig vigselförrättare sedan den 10 februari 2015 inom
Vingåkers kommun. Länsstyrelsen tillstyrker din ansökan.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Äktenskapsbalken (1987:230) 4 kap 3 § första stycket 2 p.
Information
Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt 4 kap 3 § första stycket 2 p
äktenskapsbalken eller missköter sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förordnandet.
Beslutande
Beslutet har fattats av Anna-Karin Löfgren.

Anna-Karin Löfgren
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:

Skatteverket, Folkbokföringen, Box 538, 631 07 Eskilstuna
Vingåkers kommun, kommun@vingaker.se

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

~ Södermanlands län

2019-03-08

Dnr: 201-1969-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
8 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ledamot: Håkan Östlund
Ny ersättare: Kjell Rosen
Avgången ledamot: Linus Larsson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker
Ledamot

Håkan Östlund *

Ersättare

1. Christina H Hallin
2. Kjell Rosen *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

J

Rebecka Klereus
r

/

)

\~U. . J---Lena Eriksson
Kopia till
Komm un/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

2019-03-08

Södermanlands län
Dnr: 201-1966-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
8 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker
Parti: Vingåkerspartiet - VTL
Ny ersättare: Linnea Skarp
Avgången ersättare: Fredrik Appelgren
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker
Ledamot

Ersättare

Martin Larsson

l. Agneta Skarp
2. Linnea Skarp *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar-efter dagen för detta beslut.

Rebecka Klereus

~L
Lena Eriksson

Kopia till
KommunIlandsting
Ny ersättare
Parti
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BESLUT

LANSSTYRELSEN

2019-03-08

lZ, Södermanlands län

Dnr: 201-1968-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
8 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåkel'
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Mensud Vrana
Ny ersättare: Leif Skeppstedt
Avgången ledamot: Helena Edrenius
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker

Ledamot

Ersättare

Anneli Bengtsson
Robert Skoglund
Anna Åteg
Jörgen Larsson
Mensud V rana *
Viking Jonsson
Monica Granström
Håkan Persson
Caroline Helmersson Olsson
Glenn Christensen
Caisa Sävheden Larsson

1. Therese Palm
2. Olle Olsson
3. Kristina Jonsson
4. Abdelaziz J aali
5. Erika Rask
6. Leif Skeppstedt *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Rebecka Klereus

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

36 (x)

KS 2019/115
KS 2019/153

Begäran om entlediganden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Tony Lind (SD) från sitt upp från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige entledigar Tony Lind (SD) från sitt upp från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige entledigar Tony Lind (SD) från sitt upp från sitt uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
4. Kommunfullmäktige entledigar Kjell Rosén (MP) från sitt upp från sitt uppdrag
som ersättare i Kommunfullmäktige.
5. Kommunfullmäktige entledigar Kjell Rosén (MP) från sitt upp från sitt uppdrag
som ersättare i valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tony Lind (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
samtliga av sina förtroendeuppdrag i Vingåkers kommun
Kjell Rosén (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som samtliga av sina förtroendeuppdrag i Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-02-25
Begäran om entledigande, 2019-03-12
Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Från: Kjell Rosén <kjell.e.rosen@gmail.com>
Skickat:
den 12 mars 2019 13:01
Till: Joacim Bock
Ämne: Avsägelse
Hej Joacim jag avsäger mig alla mina politiska uppdrag i kommunen.
Med vänliga hälsningar
Kjell Rosén Miljöpartiet
Skickat från min iPhone
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kf §

37 (x)

KS 2019/115
KS 2019/153
KS 2018/582

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Tony Lind
(SD).
2. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Tony Lind (SD).
3. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i ersättare i valberedningen efter Kjell
Rosén (MP)
4. Kommunfullmäktige utser X till ny ersättare i ersättare i valberedningen efter Hans
Averheim (VTL)
Sammanfattning av ärendet
Tony Lind (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
samtliga av sina förtroendeuppdrag i Vingåkers kommun
Kjell Rosén (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som samtliga av sina förtroendeuppdrag i Vingåkers kommun.
Vingåkerspartiet – VTL har sedan tidigare en vakant plats i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-02-25
Begäran om entledigande, 2019-03-12
Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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