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Tid och plats
Onsdagen den 19 juni 2019 kl. 9.00-16.05 Stora salen, Åbrogården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf. §§ 60-70, 72-79
Anna Åteg (S), 1:e vice ordf. §§ 60-70,
§§ 72-79, ordf. § 71
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S), §§ 60-72, 74-79
Therese Palm (S), tjänstg. ers.
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Olle Olsson (S), tjänstg. ers, §§ 60-66
Abdelaziz Jaali (S), tjänstg. ers. 67-79
Glenn Christensen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Kristina Jonsson (S), tjänstg. ers.
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Mats Karlsson (SD)
Louise Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Hans Wallentin (SD), tjänstg. ers.
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Iréne Sandqvist (M), §§ 60-72, 74-79
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Anna Lindner (C), tjänstg. ers.
Tiina Rokka (V)
Märta Bolzek (V), tjänstg. ers.
Lennart Andersson (KD)
Martin Larsson (VTL)
Håkan Östlund (MP)

Abdelaziz Jaali (S), §§ 60-66
Erika Rask (S)
Leif Skeppstedt (S), §§ 60-69
Christer Nodemar (M)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Enrique Diaz (KD)
Lola Östlund (MP)
Övriga deltagare
Joacim Bock, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, § 66
Ralf Hedin, kommunchef, § 67

Paragrafer

60-79

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Joacim Bock
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Viking Jonsson
Justerande

……………………………………………………………………………….

Håkan Persson

Anna Lejon
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Datum för anslagsuppsättande

2019-06-24

Datum för anslagsnedtagande

2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Joacim Bock
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Kf § 60

Föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.
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Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Håkan Persson (S) och Anna Lejon (M) till justerare,
tillika rösträknare. Justeringen sker måndagen den 24 juni kl. 9.00 på
kommunhuset i Vingåker.
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KS 2018/319

Svar på medborgarförslag – badflotte till Hullabadet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska vägas in i kommunens
kommande arbete med handlingsplanen för badplatser.
2. Med ovan beslut anses medborgarförslaget om badflotte vid Hullabadet vara
besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag om att återinstallera en
badflotte vid Hullabadet som enligt förslagsställaren togs bort 2005. Denne vill se en
återinstallation av flotten för att skapa en trygg och bra miljö vid badet samt främja att
det kommer igång simlektioner vid badet. Enligt förslagsställaren så skulle det glädja
många sommargäster om denna flotte återinstalleras och att även barn som bor i
närområdet kan cykla och utnyttja badet. Byggnadsinspektör tillsammans med
landsbygdsutvecklare har tittat på medborgarförslaget och när det gås igenom mer
noga så visar det sig att det inte bara är Hullabadet som behöver få en uppdatering av
bryggor och flottar, utan detta gäller alla kommunens badplatser. Det togs då ett beslut
att skapa ett projekt att ta fram en handlingsplan för kommunens badplatser. Innan
denna handlingsplan är beslutad och antagen av kommunfullmäktige så är
bedömningen att avvakta med att återinstallera en badflotte vid Hullabadet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Medborgarförslag, 2018-06-13
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsenheten
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KS 2018/416

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Kommunfullmäktige beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Valnämnden att ta fram en internkontrollplan
inför varje valår.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genomfört en granskning av nämndernas arbete med riskanalyser och
intern kontroll. Respektive nämnd har sedan lämnat ett svar, i det gemensamma svaret
ingår även svaret från Kommunstyrelsen. Revisorerna föreslår en rad åtgärder för
arbetet med internkontroll.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att Kommunstyrelsen antar svaret och överlämnar
det till revisorerna, att fullfölja det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer för
internkontroll och redovisa ett förslag till riktlinjer på styrelsens sammanträde den 11
november 2019 samt att Kommunfullmäktige föreslås besluta att Valnämnden får i
uppdrag att ta fram en internkontrollplan inför varje valår.
Kommunstyrelsen beslutade följande 2019-06-10:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och överlämna det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fullfölja det
pågående arbetet med att ta fram riktlinjer för internkontroll och redovisa ett
förslag till riktlinjer på styrelsens sammanträde den 11 november 2019.
Inlägg
Olle Olsson (S) och Robert Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-29
Gemensamt svar på Revisionsrapport – Granskning av nämndernas arbete med
riskanalyser och intern kontroll
Svar på Revisionsrapport – Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser och
intern kontroll från samtliga nämnder
Revisionsrapport – Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Beslutet skickas till
Revisorerna
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KS 2019/205

Inriktningsbeslut översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att målbild för den nya översiktsplanen ska vara den
som beskrivs under rubriken ”Riktning och mål” i tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att besluta hur den politiska
styrningen av arbetet med översiktsplanen ska vara sammansatt och strukturerat.
Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska bidra till god
hushållning med naturresurser och har en viktig roll som måldokument och vägvisare
mot en mer hållbar framtid. Översiktsplanen används som beslutsunderlag av
tjänstemän på kommunen, men även av bl a länsstyrelser och domstolar, och ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Kommunfullmäktige förklarade 2018-09-17 § 79 översiktsplanen inaktuell för de
delar som berör befolkning och bostäder och uppdrog kommunstyrelsen att revidera
översiktsplanen i sin helhet, för att kunna ta fram en plan anpassad för dagens
förutsättningar när det gäller format, utvecklingsstrategi och struktur.
Innan kommunen upprättar ett förslag till ny översiktsplan behöver riktningen för
översiktsplanen fastställas. Beslutet bör tas av kommunfullmäktige för att garantera
långsiktighet och förankring. Målbilderna i beslutet kommer sedan att ligga till grund i
fortsatt arbete vid framtagande av förslag till ny översiktsplan.
Inlägg
Robert Davidsson (C), Anneli Bengtsson (S) och Charlotte Prennfors (M) yttrar sig i
ärendet.
Yrkanden
Robert Davidsson (C), Anneli Bengtsson (S) och Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-14
Boverkets ÖP-modell, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/
Sveriges miljömål: http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
Beslutet skickas till
Planarkitekt
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Kf § 65

KS 2019/332

Tertialuppföljning januari- april 2019 – Vingåkers
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återta och reducera Kultur- och fritidsnämndens
budget för 2019 med 767 tkr motsvarande hyresökningen för Säfstaholms slott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att återta och reducera Barn- och
utbildningsnämndens budget för 2019 med 1.805 tkr motsvarande hyresökningen
för Slottsskolan 7-9 hyra.
3. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2019 fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har i nuläget en rejält ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari
till och med april 2019 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 2.421. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
1.733 tkr vilket medför att kommunens resultat per 30 april uppgår till 4.154 tkr. I
resultatet finns kostnader på 859 tkr som avser tidigare öronmärkta medel.

Prognos 2019-12-31, tkr

2019-04-30, tkr
Budgeterat resultat

1 733

7 757

Budgetavvikelse, total

2 421

-20 253

Periodens/Årets resultat, tkr

4 154

-12 496

859

3 436

0

7 744

5 013

-1 316

Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Återgår, löneskatt inlösen pensioner
Justerat resultat, tkr

Utfallet per 30 april indikerar ett något bättre läge jämfört med årsprognosen.
Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på -20.253 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 7.757 tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -12.496 tkr.
Detta motsvarar -2,15 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man
räknar bort de kostnader på 3.436 som i samband med fastställande av kommunens
årsredovisning för 2019 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital)
samt kostnaden för den särskilda löneskatten på den inlösta pensionsskulden på 7.744
tkr uppgår prognosen för det justerade resultatet till –1.316 tkr, vilket motsvarar -0,68
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
2.226 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ budgetavvikelse
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-19

90
(113)

på 11.293 tkr.

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

1 437

-250

Kultur- och fritidsnämnden

896

300

Samhällsbyggnadsnämnden

-221

-1 200

1 944

2 845

-1 830

-12 988

2 226

-11 293

195

-8 960

2 421

-20 253

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Inlägg
Anneli Bengtsson (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Vingåkers kommun - Tertialuppföljning januari-april 2019
Kommunstyrelsen – Tertialuppföljning januari-april 2019
Kultur- och fritidsnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2019
Samhällsbyggnadsnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2019
Barn- och utbildningsnämnden- Tertialuppföljning januari-april 2019
Socialnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2019
Beslutsunderlag
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2019/250

Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 20212022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2020, 9.125 personer
år 2021 och 9.150 personer år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att prioritera så att kommunen uppnår en budget i
balans år 2020 det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att i samverkan med de
kommunala bolagen utreda möjligheten till utökad samverkan. Uppdraget ska vara
färdigt och redovisas till kommunstyrelsen senast november 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2020 –
2022 avseende drift- och investeringsverksamheten.
5. Kommunfullmäktiges beslutar att inga uppräkningar görs gällande revisorernas
budgetram för år 2020. Därmed anvisas 771 000 kronor till revisorernas
verksamhet för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas budgetramar har sen 2015 tilldelats enligt en resursfördelningsmodell
som kopplar ekonomiska resurser till förändringar i demografin. På senare år har det
visat sig att resursfördelningsmodellen inte kunnat tillämpas fullt ut varför
kommunfullmäktige i april 2019 beslutat att modellen ska upphöra. Kommunens
befolkning antas minska i snitt med 73 personer per år enligt senast kända
befolkningsprognos (mars 2019). Den förra prognosen indikerade en
befolkningsökning. Under 2018 tappade kommunen 44 invånare.
Kommunstyrelsen har fastställt planeringsdirektiv som innebär att några uppräkningar
av nämndernas budgetramar för löner, hyror, köp av tjänster osv inte ska göras för
planperioden. Nämndernas ramar kvarstår därför på 2019-års nivå. Detta medför att
effektiviseringsbehov föreligger för samtliga nämnder.
Jämfört med kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget för 2019 samt
flerårsplan för 2020-2021 (kf§182/2018) har några olika justeringar gjorts avseende
den finansiella verksamhetens budget. Kommunens intäkter från skatter och generella
statsbidrag ökar enligt senaste prognos med knappt 300 tkr år 2020. Kommunens
kostnader för pensioner ökar med knappt 2,6 mkr enligt prognos i samband med
bokslut för 2018.
Kommunens budgeterade resultat utifrån det förslaget ovan ger, uppgår i utgångsläget
till +5,1 mkr. Nämndernas underlag i ärendet indikerar att det finns ett behov om
utökade budgetramar motsvarande 33,1 mkr. Samtidigt finns förslag från nämnderna
avseende neddragningar/effektiviseringar på motsvarande 28,9 mkr för att hantera
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detta. Från barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden finns också
äskanden om utökad investeringsbudget med totalt 3,6 mkr år 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att prioriteringar sker för att uppnå en budget i
balans år 2020, det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att det negativa resultatet för 2018 om totalt
7,4 mkr ska återställas inom planperioden. För att ytterligare utöka samverkan inom
kommunkoncernen föreslås att kommunledningsförvaltningen tillsammans med de
kommunala bolagen får ett utredningsuppdrag kring dessa möjligheter.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Föreslå att kommunfullmäktige fastställer befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2020, 9.125
personer år 2021 och 9.150 personer år 2022.
2. Föreslå kommunfullmäktige att prioritera så att kommunen uppnår en budget i
balans år 2020 det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
3. Budgetera för att inom planperioden återställa det negativa resultatet för 2018 på
7,4 mkr.
4. Att ge kommunledningsförvaltningen i samverkan med de kommunala bolagen i
uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan. Uppdraget ska vara färdigt
och redovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2019.
5. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa ekonomiska budgetramar för 2020-2022
avseende drift- och investeringsverksamheten.
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Beslutad Kommunplan:
Budgetberäkning för 2020

Befolkning: 9.100 personer för skatt/statsbidrag

Cirkulär 19:21

Nettoramar inkl interna poster

Budget
KS -direktiv
Finansen

2019
565 436

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Avslut sociala investeringar
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Demografisk reserv
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:

405
991
489
744
290
983
-2 000
0
0
0
565 436

Kommunstyrelsen

-102 638

varav
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Korrigeringar avskrivningar
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Extra från attraktiv arb.givare
Kultur och fritid

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Föränd Politisk Beräkning
Löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
budget jmf
prio KF
budget
KF 1812
2,5%
1%
2%
1,5%
2020

567
10
-11
-2
2

-719
-8 732
-12 538
-8 986
-1 541
-771
-108
-2 671
-15 477

19 582
-5 178
-4 691

Barn/utbildning

varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år
Nybyggnation Slottskolan
Extra från attraktiv arb.givare
Socialnämnden

varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
Extra från attraktiv arb.givare
TOTALT
1 % överskott av skatter o
utjämning
Differens

Justerandes sign

-5 741

0

766
813
740
994
0
1 019
-2 000
0
0
0
567 864

-1 519 -104 277

0

0

-104 277

-2 290
36
0
-40
0
0
7 419
-120

0

0

0

-900
-162
-581
44

-120

0
80
0

0

40

0
-1 619
-8 894
-13 119
-8 942
-1 541
-771
-28
-2 671
0

0

-1 619
-8 894
-13 119
-8 942
-1 541
-771
-28
-2 671

0

0

-5 443

0

0

0

0

-5 443

0

0

-5 443

-223 872

-270

0

0

0

-2 166 -226 307

0

0

-226 307

167
040
808
273
331

0

0
0
0
0
0

-210 610

0

0

-210 610

0
0
0

-21 777
-45 999
-33 936

0

5 421
5 838

167
040
808
273
166

-210 250

-21 777
-45 998
-33 935
7 756
5 668

-2 166
-270
-360

0

0

0

-35
-4
-87
-44
-4

0

-21 777
-45 998
-33 935

-360
0

-15 806

583
5
-18
-1

0

-35
-4
-87
-44
-2

-329
-329

-3 221
0
-2 560

0

Upprustning och hyra Slottet
Samhällsbyggnad

987
813
180
994
0
1 019
-2 000
-40
0
0
573 605

750

586
5
-16
-1

0

0

0

911

11 162

-5 741

-15 806

-35
-4
-87
-44
-4

167
040
808
273
331

-416

2 088
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FLERÅRSPLAN 2020-2022

Nettoramar inkl interna poster
Cirkulär 19:21

Befolkningsantagande
Finansen

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Avskrivning invest. synnerliga skäl

Förslag
budget
2020
9100 personer
583
5
-18
-1
-2

766
813
740
994
000

Förslag
budget
2021
9125 personer

Förslag
budget
2022
9150 personer

597 972
0
-18 792
-1 994
-2 000

613 145
0
-21 965
-1 994
-2 000

Summa:

567 864

573 951

585 987

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning

-104
-15
-5
-226

-105
-15
-5
-226

-106
-15
-5
-226

Barn/utbildning
Socialnämnden

-87 610
808
-210

-87 610
808
-210

0
-210 610

5 421

10 541

21 610

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o utjämning

Differens mot kf:s mål på 1%

277
806
443
307

5 838

-416

244
806
443
307

5 980

4 562

211
806
443
307

6 131

15 478

Inlägg
Anneli Bengtsson (S), Lars-Göran Karlsson (SD), Charlotte Prennfors (M), Ing-Mari
Frössevi (C), Tiina Rokka (V), Lennart Andersson (KD), Martin Larsson (VTL),
Håkan Östlund (MP), Robert Skoglund (S), Anna Lejon (M), Iréne Sandqvist (M),
Fredrik Andersson (M), Roger Larsson (M), Robert Davidsson (C), Caisa Sävheden
Larsson (S), Anna Lindner (C) och Tommy Björkdal (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Anneli Bengtsson (S), Ing- Mari Frössevi (C), Tiina Rokka (V), Lennart Andersson
(KD), Håkan Östlund (MP), Robert Skoglund (S), Robert Davidsson (C) och Caisa
Sävheden Larsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Prennfors (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Anna Lejon (M), Iréne Sandqvist
(M), Fredrik Andersson (M) och Roger Larsson (M) yrkar bifall Moderaternas
budgetförslag.
Charlotte Prennfors (M), Lars Göran Karlsson (SD), Anna Lejon (M), Iréne Sandqvist
(M) och Roger Larsson (M) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Caisa Sävheden Larsson (S) och Anneli Bengtsson (S) yrkar avslag till Moderaternas
budgetförslag.
Tiina Rokka (V) yrkar med instämmande av Martin Larsson (VTL) på att
barnaspekten utifrån FN:s barnkonvention artikel 4 bör skrivas in under punkt 2 i
kommunplanen. Samt att det skrivs in att det ska införas en obligatorisk
barnkonventionsanalys i alla beslut och processer som rör barn.
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Anneli Bengtsson (S) yrkar avslag till Tiina Rokkas (V) med fleras tilläggsyrkande.
Viking Jonsson (S) yrkar på att lägga till beslutspunkten:
”Kommunfullmäktiges beslutar att inga uppräkningar görs gällande revisorernas
budgetram för år 2020. Därmed anvisas 771 000 kronor till revisorernas verksamhet
för år 2020.”
Propositionsordning och votering
Ordförande finner att det förutom Kommunstyrelsens förslag finns motförslag till
beslutspunkt 1 och 4 utifrån Moderaternas budgetförslag, samt ett tilläggsyrkande från
Tiina Rokka (V) med flera och ytterligare ett tilläggsyrkande från Viking Jonsson (S).
Till Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkande finns avslagsyrkanden från Anneli Bengtsson
(S) med flera.
Ordförande föreslår att beslut fattas punkt för punkt utifrån Kommunstyrelsens förslag
och därefter tar kommunfullmäktige ställning till tilläggsyrkandet från Viking Jonsson
(S) samt tilläggsyrkandet från Tiina Rokka (V) med flera.
Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige
Beslutspunkt 1 utifrån Kommunstyrelsens förslag
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Charlotte Prennfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 2 utifrån Kommunstyrelsens förslag
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Kommunstyrelsens
förslag och finner att så är fallet.
Beslutspunkt 3 utifrån Kommunstyrelsens förslag
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Kommunstyrelsens
förslag och finner att så är fallet.
Beslutspunkt 4 utifrån Kommunstyrelsens förslag
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Charlotte Prennfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
De som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som vill bifalla
Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med 18 st.
Ja-röster och 13 st. Nej-röster.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.
Tilläggsyrkande från Viking Jonsson (S)
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet från Viking
Jonsson (S) och finner att så är fallet.
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Tilläggsyrkande från Tiina Rokka (V) med flera
Ordförande ställer Tiina Rokka (V) med fleras yrkande mot Anneli Bengtssons (S)
med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Tiina Rokkas (V)
med fleras tilläggsyrkande.
Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig beslutspunkterna 1 och 4 till förmån Moderaternas
budgetförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-23
Befolkningsprognos, Statisticon mars 2019
Samtliga nämnders beslut och underlag med konsekvenser och ev. budgetäskanden
inför kommunplan med budget 2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndaren
Revisorerna
Ekonomienheten
Kommunledningsförvaltningen
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Utdragsbestyrkande
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KF 2019-06-19 § 66 Kommunplan med budget 2020 och
flerårsplan 2021-2022, beslutspunkt 4.

Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Anna Åteg (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Glenn Christenssen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Mensud Vrana (S)
Ing-Marie Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Lars-Ove Winberg (C)
Lennart Andersson (KD)
Håkan Östlund (MP)
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Mats Karlsson (SD)
Louise Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Lilija Eriksson (SD)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Tommy Björkdal (M)
Iréne Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Tiina Rokka (V)
Kameran Elgailani (V)
Martin Larsson (VTL)
Viking Jonsson (S)
Antal röster

Therese Palm (S)

Olle Olsson (S)

Kristina Jonsson (S)

Anna Lindner (C)

Ja

Nej

KS förslag

Moderatern
as förslag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hans Wallentin (SD)

Märta Bolzek (V)

X
X
X
X
18 st.

13 st.

Justeras:
………………………………
Viking Jonsson, ordförande
……………………………….
Håkan Persson, justerare

……………………………….
Anna Lejon, justerare
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KS 2019/335

Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019-2022 ska vara den som anges i detta tjänsteutlåtande.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de övergripande målen för mandatperioden ska
vara de som anges i detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrmodell ska en strategisk inriktning beslutas för varje
mandatperiod. De fyra partier som utgör den styrande majoriteten har tagit fram en
gemensam politisk plattform. Den föreslås vara den strategiska inriktningen.
Under första halvåret 2019 har den politiska majoriteten utarbetat övergripande mål
för mandatperioden.
Inlägg
Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M), Martin Larsson (VTL) och Tiina
Rokka (V) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Anneli Bengtsson (S), Martin Larsson (VTL) och Tiina Rokka (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Anna Lejon (M), Iréne Sandqvist
(M), Roger Larsson (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Mats Karlsson (SD), Louise
Karlsson (SD), Ulrika Grave (SD), Jan Karlsson (SD) och Hans Wallentin (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för de övergripande målen i Moderaternas
handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-05
Moderaternas handlingsprogram
Beslutet skickas till
Kommunchefen

Författningssamlingen
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Kf § 68

KS 2019/154

Nya badavgifter vid Vingåkersbadet från hösten 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nya badavgifter. Beslutet gäller från och
med 2019-08-01.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet är ett förslag till beslut från Kultur- och fritidsnämnden.
Vingåkersbadet är en populär verksamhet med närmare 50 000 besök per år.
Som all annan verksamhet drabbas även Vingåkersbadet av de generella
kostnadsökningarna för hyror, lönekostnader, ökade kostnader för förbruknings-varor
samt för övriga drifts- och myndighetsavgifter. Vingåkersbadet finanserar större delen
av verksamhet genom intäkter från kioskförsäljning och badavgifter. Senaste
höjningen av badavgiften skedde 2012 vilket är över 6 år sedan. De nuvarande
badavgifterna och även de nu föreslagna nya avgifterna ligger vid jämförelse med
andra jämförbara badhus på en låg nivå. Vid jämförelse med fyra andra bad/simhallar
låg deras genomsnittliga badavgift för vuxna på 71,25 kr, för ungdomar på 50 kr och
för barn på 38,75 kr. I det nya förslaget införs en seniorrabatt som innebär dagens
bibehållna avgifter för denna besöksgrupp.
Följande justeringar av badavgiften föreslås:
Priskategori
Vuxenbad från 17 år
Senior från 65 år
Ungdomsbad 6-17 år
Barn upp till 6 år
Barn 10 bad
Ungdom 10 bad
Ungdom 3 mån
Ungdom 1 år
Vuxen 10 bad
Senior från 65 år
Vuxen 3 mån
Vuxen 1 år
Familjekort 3 mån
Familjekort 1 år

Justerandes sign

Idag
45: 45: 25: 10: 80: 200: 400: 1 000: 400: 400: 550: 1 300: 900: 2 100: -

Nya priser
55: 45: 30: 15: 130: 250: 470: 1 100: 500: 400: 640: 1 500: 1 050: 2 350: -
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Inlägg
Caisa Sävheden Larsson (S), Anna Lejon (M), Louise Karlsson (SD), Tiina Rokka
(V), Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), Jan Karlsson (SD), Martin
Larsson (VTL) och Ing-Mari Frössevi (C) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Caisa Sävheden Larsson (S), Louise Karlsson (SD), Tiina Rokka (V), Jan Karlsson
(SD) och Ing-Mari Frössevi (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden inkl. reservation
Tjänsteutlåtande från område upplevelser
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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KS 2019/318

ANDTS-strategi för Vingåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ANDTS-strategin för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har beretts av och är ett förslag från Folkhälsoberedningen.
Vingåkers ANDTS-strategi bygger på den nationella och regionala strategin.
Målområdena är samma som de nationella, med undantag för mål 6 som är borttagen i
den regionala strategin eftersom den behandlar frågor på nationell nivå. I stället för det
sjätte nationell målet har Vingåkers ANDTS-strategi ett mål som innefattar arbete med
att förebygga spelproblematik.
Strategin består av 6 mål.
Mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller
debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk,
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt
minska.
Mål 4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god
kvalitet.
Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund
av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
minska.
Mål 6. Vingåkers kommun ska arbeta med att hitta metoder för att utveckla det lokala
förebyggande arbetet mot spelmissbruk, samt arbeta med att öka kunskapen om
spelmissbruk, både bland kommunens anställda och invånare.
Inlägg
Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M), Tiina Rokka (V) och Ing-Mari
Frössevi (C) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Anneli Bengtsson (S), Charlotte Prennfors (M) och Tiina Rokka (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-15
Vingåkers kommuns ANDTS-strategi
Protokollsutdrag från Folkhälsoberedningen
Beslutet skickas till
Folkhälsosamordnare
Författningssamlingen
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KS 2019/336

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden med följande tillägg:
-

Tobakslagen på sidan 2 ska stå kvar.
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på sidan 2 ska stå
kvar.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden att återaktualisera
ärendet för revidering av nämndens reglemente när tobakslagen och lagen och
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har fasats ut.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla
som ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Med anledning av detta behöver reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden ändras så att hänvisningen till de utgående lagarna stryks
och en hänvisning till den nya lagen läggs till.
Inlägg
Robert Davidsson (C) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Robert Davidsson (C) yrkar på att följande ändringar i förslaget görs:
-

Tobakslagen på sid. 2 ska stå kvar.
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på sid. 2 ska stå kvar.

Samt att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att återaktualisera ärendet för
revidering av nämndens reglemente när tobakslagen och lagen och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare har fasats ut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det utöver Kommunstyrelsen förslag finns ett ändringsyrkande,
samt ett tilläggsyrkande från Robert Davidsson (C).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt yrkandena och finner att
så är fallet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-13
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
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KS 2019/270

Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för
år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet får regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen får år 2017 och revisorerna har
lämnat sin revisionsberättelse. Därmed ska medlemmarnas respektive fullmäktige
behandla frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
regionstyrelsen och dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Jäv
Viking Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av och beslut i ärendet.
Anna Åteg (S) agerar ordförande i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Missiv
Revisionsberättelse för år 2018
Revisionsrapport 2018
Årsredovisning 2018
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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KS 2019/302

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är en regional kollektivtrafik myndighet och
ansvarar för kollektivtrafiken i Södermanlands län. Myndigheten har bestått av
Landstinget och de nio Sörmlandskommunerna. I samband med bildandet av Region
Sörmland upphör SKTM som myndighet och kommer istället vara organiserat under
Region Sörmland.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2018 ska godkännas, samt att de
enskilda ledamöterna för samman period ska beviljas ansvarsfrihet.
Jäv
Anneli Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av och beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
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KS 2019/317

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för RAR
Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet
RAR.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
RAR är ett samordningsförbund bestående av Landstinget Sörmland, samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Robert Skoglund (S) informerar om RAR:s versamhet och organisation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Jäv
Robert Skoglund (S) och Iréne Sandqvist (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning av och beslut i ärendet.
Beslutet skickas till
RAR Sörmland
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KS 2019/168

Rivning av fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget från AB Vingåkershem att riva två
fastigheter, på Humlegatan 1 respektive 3.
2. Kommunfullmäktige understryker samtidigt vikten av att AB Vingåkershem på ett
tydligt sätt i enlighet med ägardirektiven fortsätter sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att se över gällande
detaljplan i området utifrån behov och efterfrågan på bostäder i centralorten.
Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har för avsikt att riva två fastigheter och har därför i enlighet med
ägardirektiven inkommit med en framställan om att frågan lämnas till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
Ärendet prövades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2019-03-28, § 42 och
återremitterades. Därefter har utskottet tillsammans med representanter för bolaget
varit på platsen och sett fastigheterna även invändigt. Bolaget har sedan inkommit
med en ny framställan om att ärendet ska underställas fullmäktige innan bolaget fattar
beslut i frågan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån handlingarna från bolaget och besöket
på platsen att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget, eftersom bolaget menar att det
ekonomiskt är det bästa både kalkylmässigt och socialt. Förvaltningen menar
samtidigt att bolaget på annat sätt tydligt bör fortsätta verka för att tillhandahålla
lägenheter med rimliga hyresnivåer.
Inlägg
Lars-Göran Karlsson (SD), Therese Palm (S), Robert Davidsson (C), Anna Lejon (M),
Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), Iréne Sandqvist (M), Robert Skoglund
(S) och Viking Jonsson (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Lars- Göran Karlsson (SD) yrkar med instämmande av Anna Lejon (M), Charlotte
Prennfors (M) och Iréne Sandqvist (M) att antingen sälja fastigheterna till
marknadsvärde eller att renovering sker så att det kan byggas lägenheter till
kommunens ungdomar. Det skulle möjliggöra att de stannar kvar i kommunen och
generar inkomster till kommunbudgeten
Anneli Bengtsson (S), Robert Davidsson (C) och Robert Skoglund (S) yrkar avslag till
Lars-Göran Karlsson med fleras (SD) yrkande.
Therese Palm (S), Robert Davidsson (C), Anneli Bengtsson (S) och Robert Skoglund
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Lars-Göran Karlsson (SD), Anna Lejon (M) Iréne Sandqvist (M) yrkar avslag till
beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning och votering
Ordförande finner att det förutom Kommunstyrelsens förslag finns ett motförslag till
beslutspunkt 1 i form av ett yrkande från Lars-Göran Karlsson (SD) med flera.
Ordförande föreslår att beslut fattas punkt för punkt genom att ställa yrkandena mot
varandra.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Beslutspunkt 1 i Kommunstyrelsens förslag
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag mot Lars-Göran Karlsons (SD) yrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
De som vill vi bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som vill bifalla LarsGöran Karlssons (SD) med fleras yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med 18 st.
Ja-röster och 13 st. Nej-röster.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.
Beslutspunkt 2 i Kommunstyrelsens förslag
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Kommunstyrelsens
förslag och finner att så är fallet.
Beslutspunkt 3 i Kommunstyrelsens förslag
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Kommunstyrelsens
förslag och finner att så är fallet.
Reservationer
Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Anna Lejon (M), Iréne Sandqvist
(M), Roger Larsson (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Mats Karlsson (SD), Louise
Karlsson (SD), Ulrika Grave (SD), Jan Karlsson (SD) och Hans Wallentin (SD)
reserverar sig mot beslutspunkt 1.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-13
Underlag från AB Vingåkershem
Kalkyler hyresberäkning
Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF 2019-06-19 § 74 Rivning av fastigheter, beslutspunkt
1.

Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Anna Åteg (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Glenn Christenssen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Mensud Vrana (S)
Ing-Marie Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Lars-Ove Winberg (C)
Lennart Andersson (KD)
Håkan Östlund (MP)
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Mats Karlsson (SD)
Louise Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Lilija Eriksson (SD)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Tommy Björkdal (M)
Iréne Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Tiina Rokka (V)
Kameran Elgailani (V)
Martin Larsson (VTL)
Viking Jonsson (S)
Antal röster

Therese Palm (S)

Abdelaziz Jaali (S)

Kristina Jonsson (S)

Anna Lindner (C)

Ja

Nej

KS förslag

SD:s
förslag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hans Wallentin (SD)

Märta Bolzek (V)

X
X
X
X
18 st.

13 st.

Justeras:
………………………………
Viking Jonsson, ordförande
……………………………….
Håkan Persson, justerare

……………………………….
Anna Lejon, justerare
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KS 2019/324

Hemställan av budget för 2020 –
Samordningsförbundet RAR
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgeten för 2020. Detta under
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
RAR är ett samordningsförbund bestående av Landstinget Sörmland, samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Varje år lägger RARs medlemsmöte fram ett förslag till budget som skickas ut till
samtliga medlemmar för att fastställas.
Inlägg
Robert Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Hemställan
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
RAR Sörmland
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KS 2018/274

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
med rapporteringstillfälle 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner har sedan 2007-07-01 skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från
datum för beslut. 2008-07-01 infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om
stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Nulägelägerapportering – Vingåkers kommun
Inom äldre och funktionshinderomsorgsverksamheten fanns 2018-12-31 två beslut
som inte var verkställda.
Orsakerna till detta har varit följande:
1) Den enskilde har påbörjat behandling och avböjt insatsen till vidare.
2) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson har ej gått att verkställa då
socialförvaltningen inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.
Inom vuxen- och ekonomiteamet fanns för perioden inga beslut som inte är
verkställda.
Inom barn- och familjeteamet fanns inom perioden inga beslut som inte är verkställda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Protokollsutdrag från Socialnämnden
Tjänsteutlåtande från Socialnämnden
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Kf § 77

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- KS 2019/340. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Enrique Diaz (KD)
ersätter Generose Nzojibwami (KD).
- KS 2019/371. Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) 2019-05-15.
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KS 2019/343
KS 2019/398

Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Ove Winberg (C) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Ove Winberg (C) från sitt uppdrag som
ledamot i valberedningen.
3. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Ove Winberg (C) från sitt uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.
4. Kommunfullmäktige entledigar Anna Lindner (C) från sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Ove Winberg har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, valberedningen och ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden.
Anna Lindner (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-05-27
Begäran om entledigande, 2019-06-19
Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Valberedningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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KS 2019/343
KS 2019/340

Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslut
1. Kommunfullmäktige utser Anna Lindner (C) till ny ledamot i valberedningen efter
Lars-Ove Winberg (C).
2. Kommunfullmäktige utser Göran Axelsson (C) till ny ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden efter Lars-Ove Winberg (C).
3. Kommunfullmäktige utser Monica Andersson (C) till ny ersättare i valberedningen
efter Anna Lindner (C).
Sammanfattning av ärendet
Lars-Ove Winberg (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, valberedningen och ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden.
Anna Lindner (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2019-05-27
Begäran om entledigande, 2019-06-19
Beslutet skickas till
Berörda
Valberedningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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