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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 10 juni 2019, Kl. 14.00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker

Föredragningslista
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Informationsärenden
1. Presentation av samhällsbyggnadsenhetens verksamhet
2. Den smarta Vingåkersbygden
3. Årlig Återrapportering – Avfallsplan
4. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
5. Information från KLF
6. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
7. Ekonomiskt utfall efter senaste månaden
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Tertialuppföljning 1 januari-april 2019 – Kommunstyrelsen
9. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
10. Svar på Revisionsrapport – Granskning av nämndernas arbete med
riskanalyser och intern kontroll
11. Svar på – Rekommendation från kommunerna om gemensam finansiering av
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten verksamheter
12. Svar på remiss – Åtgärder mot interbelastning av fosfor i Hjälmaren
13. Ändring av lokala trafikföreskrifter – Långtorget
14. Vingåkersbanketten 2019
Ärenden till kommunfullmäktige
15. Inriktningsbeslut för översiktsplan
16. Tertialuppföljning 1 januari-april – Vingåkers kommun
17. Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
18. Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
19. Svar på medborgarförslag – badflotte till Hullabadet
20. Åtgärder för att möta kommande värmeböljor
21. Nya badavgifter vid Vingåkersbadet från Hösten 2019
22. ANDTS-strategi för Vingåkers kommun
23. Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
24. Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2018
25. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Sörmlandskollektivtrafikmyndighet
(SKTM) 2018
26. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för RAR Sörmland
27. Rivning av fastigheter
28. Hemställan av RAR:s budget 2020
29. Rapport – Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfälle
2018-12-31
Anmälningsärenden

Föredragande
Samhällsbyggnadschef
Landsbygdsutvecklare
SVAAB/FH-samordnare

Kommunchef
Kommunchef
Samtliga delegater

Ekonomichef
Ekonomichef

1

Vingaker.se

2 (2)

30. Delegationsbeslut
31. Delgivningar
Övrigt
32. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

146 (x)

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

147 (x)

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser X till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker
onsdagen den 12 juni kl. 8.00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

148 (x)

Ks §

Presentation av samhällsbyggnadsenhetens verksamhet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i att ge den nytillträdda Kommunstyrelsen förutsättningar för att fullgöra
sitt uppdrag kommer samtliga verksamheter på kommunledningsförvaltningen under
året att presentera sina verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

149 (x)

Ks §

Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens landsbygdsutvecklare ger en lägesrapport kring arbetet med Den smarta
Vingåkersbygden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

150 (x)

Ks §

Årlig återrapportering – Avfallsplan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut ska en återrapportering av arbetet med kommunens avfallsplan göras
varje år till Kommunstyrelsen. Ärendet föredras av Sörmland Vatten och Avfall AB
och kommunens folkhälsosamordnare/miljösamordnare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

151 (x)

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden:
-

Tertialuppföljning 1 januari-april 2019 – Kommunstyrelsen
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Tertialuppföljning 1 januari-april 2019 – Vingåkers kommun
Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

152 (x)

Ks §

Information från KLF
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

153 (x)

Ks §

KS 2019/47

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som Kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport, 2019-05-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

154 (x)

Ks §

KS 2019/279

Ekonomiskt utfall efter den senaste månanden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen presenterar kommunstyrelsens ekonomiska utfall till och med maj
månad 2019.
Beslutsunderlag
Månadsrapport, 2019-06-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

155 (x)

Ks §

KS 2019/332

Tertialuppföljning 1 januari-april 2019 –
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 januari-april 2019 och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den sammanlagda budgetavvikelsen första tertialet för kommunstyrelsen visar ett
överskott på 1 437 tkr. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse för helåret är efter
april månad ett underskott på 250 tkr. De större positiva och negativa avvikelserna
beskrivs i underlaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-13
Tertialrapport
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2019-05-13

Kommunstyrelsen, ekonomisk uppföljning av första
tertialet 2019
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar
• Den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens verksamheter för
första tertialet 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendet

Den sammanlagda budgetavvikelsen första tertialet för kommunstyrelsen visar ett
överskott på 1 437 tkr. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse för helåret är
efter april månad ett underskott på 250 tkr. De större positiva och negativa
avvikelserna beskrivs i underlaget.
Bilagor

Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet första tertialet 2019
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

VK101S v1.0 060208, Tjut KS T1
2019

Ralf Hedin
Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8-10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Uppföljning Tertial 1 2019

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

1
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Innehållsförteckning
1 Ekonomi ........................................................................................................................... 3
1.1 Ekonomisk utvärdering ................................................................................................ 3
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

Politik

674

250

Resurs KS

166

0

-210

-800

Kommunikation

569

100

Ekonomi

424

0

Personal

398

300

Bidrag och avgifter

217

200

44

0

-1803

0

Teknisk verksamhet

830

-300

Upplevelse

128

0

1437

-250

Kommunledn.administration

Samhällsbyggnad
Kost

Summa

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på + 1.437 tkr. De större positiva och negativa
avvikelserna beskrivs nedan. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter april
månad ett underskott på - 250 tkr.
Politik
Prognos + 250 tkr
Utfallet tom april visar + 674 tkr. Inom området politik ingår kommunfullmäktige och
kommunstyrelse. Revision samt Valnämnd och Överförmyndaren.
Fullmäktige har ett underskott som beror på fler utbildningar eftersom det är en ny
mandatperiod med nya politiker. Valnämnden har ett positivt utfall p.g.a att EU-valet sker i
maj och då kommer kostnader att uppstå.
Överförmyndaren blir fakturerade från Flen och när budgeten fastställdes var det samma
belopp som 2018. Nu har beräkningar gjorts för 2019 och de visar ett överskott.
Resurs KS
Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader och prognosen sätts därför till
0 tkr.
Kommunledningsadministration
Prognos - 800 tkr
Inom Kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist, näringslivsverksamhet
samt BRÅ, folkhälsa, miljösamordning samt krisberedskap. Dessutom kostnader för
ferieanställda ungdomar.
Den besparing som budgeterats för innevarande år har lagts så att den belastar
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kommunledningsadministrationen med 1,4 mkr.
Tjänsten för näringslivsansvarig beräknas vara vakant åtminstone till och med större delen av
hösten.
Projektmedel avser aktiviteter för medborgare inklusive bankett som avser utdelning av
utmärkelser och stipendier, arrangemang för nya medborgare samt vårens bomässa.
Kommunikation
Prognos +100 tkr
Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning och en vakant tjänst på enheten finns ett visst
överskott.
Verksamhet Nämndservice kommer att belastas av en större kostnad under året då
driftkostnaderna för e-tjänster kommer att tas från denna verksamhet, ca 150 tkr.
Kommunikationsprojektets har 1 mkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat.
Ekonomi
Totalt redovisas en positiv avvikelse på 424 tkr jämfört med budget efter fyra månader. Den
totala årsprognosen uppgår till 0 tkr.
Ansvaret ekonomichef redovisar ett plus på 130 tkr efter fyra månader med en årsprognos på
30 tkr. Inom ansvaret redovisas kostnader för kommunens ekonomisystem, statistiktjänster,
inkassotjänster osv.
Ekonomienhetens kostnader innebär i nuläget att budgeten beräknas hålla. Vakanser inom
enheten medför kostnader för rekrytering.
Inom upphandling har en utökning av koordinatorstjänsten skett från 0,3 till 0,5 tjänst from
den första mars, vilket medför en ökad kostnad. Årsprognosen uppgår till -30 tkr. Prognosen
är i nuläget beräknad på att antalet konsulttimmar från Telge Inköp uppgår till samma antal
som 2018.
Personal
Prognos + 300 tkr
Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett
överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit frånvarande under perioder därav
ett positivt utfall.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Återstående belopp tom april 2019 är
1 233 tkr. Kommunstyrelsen avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka
arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen. Syftet var att trygga
kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp tom april 2019 är
185 tkr. Kommunstyrelsen avsatte extra medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bl.a.
nyttjats till inköp av ett verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och som är
GDPR-säkrat. Riktade insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få ner
sjukfrånvaron.
4
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Bidrag och avgifter
Prognos + 200 tkr
Totalt redovisas för Bidrag och avgifter ett budgetöverskott på +217 tkr tom april.
Kommunbidraget till VSR kommer ge ett positivt utfall jämfört med budget eftersom den nya
brandstationen togs i bruk förrän februari 2019 och budgeten beräknades för hela året.
Kollektivtrafiken samt Viadidakt beräknas också ge ett överskott eftersom dessa verksamheter
gav positivt utfall 2018 och Vingåkers andel kommer att återbetalas till Vingåkers kommun.
Samhällsbyggnad
Prognos - 300 tkr
För område samhällsbyggnad (OSB) beror den negativa prognosen i första hand på kostnader
för tekniska som avsåg 2018. Här nedan kommenteras de fyra olika verksamheterna som
ingår i område samhällsbyggnad.
Område Samhällsbyggnad 44 tkr.
Under område samhällsbyggnad ser virkesförsäljningen och intäkter för idrottshallar bättrre ut
än budget, medan kostnaden för biträdande samhällsbyggnadschef inte är budgeterad.
Prognos 0 tkr
Bredband och landsbygd beräknas följa budgeten. Projektet för den smarta Vingåkersbygden
fortsätter under 2019.
Mat & Måltider (kosten) - 1 803 tkr
Livsmedelspriserna har ökat till följd av foderbristen efter sommarens torka. Handlingsplan är
vidtagen så att budgeten totalt sett beräknas hålla.
Den tekniska verksamheten + 830 tkr
Den tekniska verksamheten har ett positivt utfall som i första hand beror på ännu ej mottagna
fakturor för belysningsel och avtalskostnader för yttre skötsel. Budgeten beräknas hålla, men
eftersom kostnader för bl.a. snöröjning 2018 fakturerades sent så har det belastat 2019 års
utfall.
Upplevelse
Prognos 0 tkr
Budgeten för verksamheten Område upplevelser avser i huvudsak lönekostnader vars utfall är
enligt budget. Under denna verksamhet finns även en budget för kostnader för löpande
kostnader i Aulan. Under verksamhet Turism ryms kostnader för visst turistmaterial men där
ännu inga fakturor är bokförda. I den budgeten finns även lönekostnader för extra personal
under sommaren. Detta år kommer vi anställa en sommarvärd/fritidspedagog under två
månader för lovverksamhet och evenemang i Tennisparken. Ingen avvikelse på helår är att
vänta.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

156 (x)

Ks §

KS 2019/323

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordningen för Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering. Dels på grund av att
den inte stämmer överens med nuvarande organisation och dels på grund av flera nya
lagstiftningar. Bland annat trädde en ny Kommunallag (2017:725) i kraft den första
januari 2018.
I delegationsordningen finns en spalt som beskriver förändringarna mot tidigare
delegationsordning. Denna text är markerad med gult.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-17
Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-17
Handläggare

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

KS 2019/323

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordningen för Kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun.
Beskrivning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering. Dels på grund av att
den inte stämmer överens med nuvarande organisation och dels på grund av flera nya
lagstiftningar. Bland annat trädde en ny Kommunallag (2017:725) i kraft den första
januari 2018.
I delegationsordningen finns en spalt som beskriver förändringarna mot tidigare
delegationsordning. Denna text är markerad med gult.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts tillsammans med ledningsgruppen för
kommunledningsförvaltningen
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering. Dels på grund av att
den inte stämmer överens med nuvarande organisation och dels på grund av flera nya
lagstiftningar. Bland annat trädde en ny Kommunallag (2017:725) i kraft den första
januari 2018.
Ledningsgruppen för kommunlednings förvaltningen har gemensamt arbetat från de
delegater som anges i delegationsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen.
Bilagor
Delegationsordning för Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen
Författningssamlingen

Ralf Hedin
Kommunchef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik x.x

Delegationsordning för Kommunstyrelsen
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Dokumenttyp
Reglemente
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Delegationsordning för
Kommunstyrelsen
Processägare
Kommunchef

Fastställd
Xxx

Beslutande
Kommunstyrelsen

Senast reviderad Detta dokument gäller för
Kommunstyrelsen

1
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Inledning
Vad är delegering
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller
enligt 7 kap 5-8 §§ åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som
har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämnden.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som bedöms så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § Kommunallagen. I följande ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut. Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
Delgeringsordningens beslutsstruktur
Delegationsordningen anger beslutande tjänsteperson. Därutöver har överordnade chefer inom respektive verksamhetsområde rätt att fatta
beslut. Vid behov kan delegat närhelst den anser det behövligt lyfta beslut uppåt i delegationsstrukturen. När en delegat är frånvarande
övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen
övergår delegationen till överordnad chef.
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av
tjänstemän.
En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan bero på t ex missbruk av delegeringsbefogenheten.
Tjänstepersonen återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Tjänstepersonen kan också genom ett eget handlande
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föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av
delegering kan inte återtas av tjänsteperson och tjänsteperson har inte någon omprövningsmöjlighet. En delegat har även möjlighet att
hänskjuta beslut till tjänsteperson för beslut.
För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven
tjänsteperson före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.
Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att vidaredelegera beslutanderätten
om inget annat anges. Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till
kommunstyrelsen så snart det är möjligt.
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske så snart det är möjligt vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning.
Vid anmälan av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen ska följande framgå:
• Diarienummer eller ett unikt löpnummer - ärendet ska gå att identifiera,
• hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen som ligger till grund för beslutet,
• datum för beslut,
• namn på beslutsfattare/delegat
Överklagandetid
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av beslutet och tre veckor framåt i
enlighet med förvaltningslagen (sk förvaltningsbesvär). Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (sk laglighetsprövning) räknas
tiden för överklagande från den tidpunkt då tillkännagivande gjort på kommunens anslagstavlan av protokollet från det sammanträde vid
vilket delegeringsbeslutet anmäldes.
Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Denna speciella delegation framgår av delegationsordningen.
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Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 30-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende
där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegationsordningen, t ex ändring i lagstiftning eller
organisation. Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning. KC beslutar om ändrad
vidaredelegering. En övergripande översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras årligen.
Hänskjutning av beslut
En delegat ska hänskjuta beslut uppåt till det delegerande organet, om beslutet, trots att det i formell mening kan sägas rymma inom
delegationen, innehåller sådana omständigheter att det av principiella eller politiska skäl bör fattas av det delegerande organet
Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar tjänstepersoner på Vingåkers kommun så kallande verkställighetsbeslut.
Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär
tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För att beslut ska kunna anses som verkställighet
krävs att det finns politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för
verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del av de beslut som fattas på Vingåkers kommun
län är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Definitioner
- Nämnd likställs med Kommunstyrelsen.
- Kommunchef likställ med förvaltningschef
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

Tidigare
har separat
beslut
fattats av
KS. I
övrigt
detsamma

1.

Allmänna ärenden

1.1

Firmatecknare

Ordförande

Vid förfall inträder 1:e
vice ordf. alt. 2:e vice
ordf.

Kontrasignering
sker av
kommunchefen
eller vid dennes
förfall personalchef
alt. ekonomichef

1.2

Rätt att ingå och underteckna avtal
som inte är av principiell betydelse
eller i övrigt större vikt

Kommunchef

Ekonomichef

Får vidaredelegeras
av kommunchef

1.3

Underteckna handlingar för
Kommunstyrelsen

Ordförande

1:e vice ordförande

Avtal och andra
handlingar som
beslutas av
Kommunstyrelsen.
Kontrasignering
ska ske av
Kommunchef

1.4

Utse ombud att föra kommunens
talan inför domstol och andra

Ordförande

1:e vice ordförande

RB 12 kap. 14
§

6

Ny
delegation

1:e vice
ordförande

28

myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag
1.5

Rätt att vid förfall för angivna
tjänstepersonsdelegeringar själv
utöva den delegerade
beslutanderätten

1.6

Beslut om att helt eller delvis avslå
enskilds framställan om utlämnade
av allmän handling eller beslut att
lämna ut den med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga
över handlingen

1.7

Besluta att utfärda fullmakt att
kvittera postförsändelser och andra
försändelser

1.8

Beslut i så brådskande ärenden att
nämndens beslut inte kan avvaktas

1.9

Yttrande som ankommer på
kommunstyrelsen av ej principiell
betydelse eller av annan större vikt
och där tid ej medger
Kommunstyrelsens behandling

tillagd
Överordnad chef

TF 2 kap. 1214 §§ OSL 10
kap. 14 §

Ny
delegation

Kommunikationschef Kommunchef

Den enskilde har
rätt att få beslut
med
besvärshänvisning.

Tidigare
hade KC
delegation.

Prövningen av
utlämnandet ska
ske skyndsamt
Kommunikationschef Kommunchef

KL 6 kap. 39 §

Ny
delegation

Ordförande
Arbetsutskottet

7

Ordförande

29

1.10 Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande

FL 24, 30 §§.

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationschef

KC hade
tidigare
delegation

1.11 Beslut om omprövning av
delegationsbeslut

FL 27 §

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationschef

Ny
delegation

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationschef

1.12 Yttrande över överklagat beslut

1.13 Tolkningsföreträde av Kommunens
arvodesreglemente för
förtroendevalda

Kommunens
arvodesreglem
ente

Ordförande

1.14 Tillstånd om att använda
kommunens heraldiska vapen och
logotyp

Lag
(1970:498) om
skydd för
vapen och
vissa andra
officiella
beteckningar

Kommunikationschef Kommunchef

1.15 Bekräftelse av identitet för
utländska medborgare för
möjlighet till pensionsersättning i
ursprungslandet

Kommunikationschef Receptionist

1.17 Förordnanden enligt GDPR

Kommunikationschef Kommunchef

8

Yttrande över
överklagat beslut
som nämnden
fattat i sin helhet
kan inte delegeras,
KL 6 kap. 34 §.

Ny
delegation

Ny
delegation.

Ny
delegation

Exempelvis
anmälan om

Ny
delegation

30

personuppgiftsinci
dent till
Datainspektionen
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

2.

Ekonomi

2.1

Bokföringsmässig avskrivning av
fordringar

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

Ny
delegation

2.2

Anstånd med betalning av fordran

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

Ny
delegation

2.3

Etablera koncernkonto med
ingående enheter

Ekonomichef

Kommunchef

Kommunc
hef tillagd
som
ersättare

2.4

Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån inom ram

Ekonomichef

Kommunchef

Kommunc
hef tillagd
som
ersättare

2.5

Borgensförbindelser till
kommunala bolag inom fastställd
ram

Ekonomichef

Kommunchef

10

Inom av
kommunfullmäktig
e beslutad
borgensram

Kommunc
hef tillagd
som
ersättare

32

2.6

Övertagande av statliga bostadslån
amt yttrande över sådant
övertagande.

Ekonomichef

Kommunchef

2.7

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 10.000 kronor

Kommunchef

2.8

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 50.000 kronor

Ordförande

Högre belopp än
50.000

Ny
delegation

2.9

Ansökan om externa medel (inkl
EU-medel) för projekt och
utvecklingsarbete

Kommunchef

Kommunstyrelsen
beslutar om
ansökan då en
ekonomisk
motprestation krävs
om att medlen
beviljas

Ny
delegation

Ny
delegation

2.10 Utdelning ur donationsfonder
under kommunstyrelsens
förvaltning

Ordförande

2.11 Placering av donationsmedel

Ekonomichef

2.12 Beslut om tillfredsställande
försäkringsskydd

Ekonomichef

Kommunchef

Ny
delegation

2.13 Skadestånd eller annan ersättning
inom ramen för kommunens

Ekonomichef

Kommunchef

Kommunc
hef tillagd

11
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självriskåtagande enligt
kommunens gällande försäkringar

som
ersättare

2.14 Omdisponering av budget mellan
ansvar inom
kommunledningsförvaltningens
- över enhetsgräns

Kommunchef

Ny
delegation

2.15 Omdisponering av budget mellan
ansvar inom KLF
- inom enhet/område

Enhetschef

Ny
delegation

2.16 Beslut om attestförteckning

Kommunchef

2.17 Utse tjänstepersoner med rätt att
teckna kommunens plus- och
bankgiro, checkar och andra
motsvarande värdehandlingar

Kommunchef

2.18 2.5.7
Nyttjande av Kommunstyrelsens
resurs för oförutsett
- belopp upp till 50.000 kr

Ordförande

Nyttjande av Kommunstyrelsens
resurs för oförutsett
- belopp 50.000-99.000 kr

Arbetsutskottet

12

Ekonomichef

Aktuell förteckning
lämnas till och
förvaras på
ekonomienheten.

Belopp över 99.000
beslutas av
Kommunstyrelsen

34

2.19 Representation och uppvaktningar

Ordförande

13

1:e vice ordförande

Med beaktande av
SKV:s regler och
kommunens
gällande policy och
riktlinjer.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

Kommunstyrelsens
presidium

Upphandlingar som
ska hanteras av
Telge inköp AB

Ny
delegation

Gäller ej Ramavtal
gjorda av Telge
Inköp AB

3.

Upphandling

3.1

Initiering av upphandling

Arbetsutskottet

3.2

Teckna resp. säga upp
avtal/kontrakt som
behövs för verksamheten och som
inte är
av principiell betydelse eller av
annan större vikt
och ryms inom budgetram.

Budgetansvarig

3.3

Undertecknade av avtal som berör
hela kommunen.

Kommunchef

Ekonomichef

3.4

Tilldelningsbeslut

Ekonomichef

Upphandlingssamordn
aren

3.5

Beslut och inflytande i
upphandlingar av principiell
beskaffenhet eller av annan större
vikt

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens
presidium

14

Ny
delegation
.
Under
beredning

36

Vingåkers
kommun

15
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

4.

Personal

4.1

Beslut om att anställa och avsluta
anställning av kommunchef

Personalutskottet

4.2

Beslut om tillsättning av
tillförordnad kommunchef under
högst 3 månader

Kommunchef

Ersättare

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

Beslutet sker i
samråd med
ordförande.

Ny
delegation

Längre perioder
beslutas av
personalutskottet
4.3

Besluta om att anställa och
avsluta anställning av
förvaltningschef

Kommunchef

Personalchef

4.4

Beslut om att anställa och avsluta
anställning av enhetschef och
områdeschef

Överordnad chef

Personalchef

4.5

Beslut om anställning och avsluta
anställning av egen personal på
egen begäran

Överordnad chef

Personalchef

16

Avser
förvaltningschefer i
hela organisationen

Avser ej fall i 3.13.3
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4.6

Beslut om uppsägning av
personliga skäl eller avsked

Kommunchef

Personalchef

Avser ej fall i 3.13.3

4.7

Ansvar för arbetsmiljöfrågor efter
separat delegation från
Kommunstyrelsen

Kommunchef

Personalchef

Kan
vidaredelegeras till
områdeschef eller
enhetschef

4.8

Deltagande i kurser för
kommunchef

Ordförande

4.9

Deltagande i kurser för ett belopp
för mer än 30 000 kronor

Kommunchef

Personalchef

Avser ej
kommunchef
För lägre inom
budgetansvar

4.10

Tecknande av lokala
kollektivavtal i frågor rörande
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare

Personalchef

Kommunchef

4.11

Avgöra om tolkning och
tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare

Personalchef

Kommunchef

4.12

Företräda kommunen i samverkan
eller förhandling

Personalchef

Kommunchef

MBL 11-14,
38 §§

17

39

4.13

Företräda arbetsgivare i
förhandling

MBL 10 §

Personalchef

Områdeschef/enhetsc
hef

4.14

Beslut om förbud mot bisyssla för
anställd

AB 8 §

Personalchef

Kommunchef

4.15

Beslut om Disciplinpåföljd

Personalchef

Kommunchef

4.16

Beslut om pensionsförmåner
enligt avtal och policy

Personalchef

Kommunchef

4.17

Lönesättning av Kommunchef

Ordförande

4.18

Lönesättning vid nyanställning

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandläggare

4.19

Lönesättning av underställd
personal vid lönerevision inom
ramen för kommunens lönepolicy
och kollektivavtal

Överordnad chef

Personalchef

4.20

Beslut om tidsbegränsade
lönetillägg

Personalchef

Personalstrateg
Lönehandläggare

4.21

Beslut om ändrad tjänstetitel

Personalchef

Kommunchef

18

Lönehandläggare
fattar besluten för
Kommunals
avtalsområde.
Avser ej fall som
rör 3.18

Lönehandläggare
fattar besluten för
Kommunals
avtalsområde

40

4.22

Beslut om ledighet för fackligt
och skyddsarbete

FML
AML

Personalchef

Personalstrateg

4.23

Beslut om att på grund av
förseelse tillfälligt ta arbetstagare
ur arbete

AB § 10

personalchef

kommunchef

4.24

Beställning av
företagshälsovårdstjänster vi ett
första enskilt besök

Överordnad chef

Personalstrateg

4.25

Beställning av företagshälsovård
vid mer än ett besök

Personalstrateg

Personalchef

4.26

Ledighet för enskilda
angelägenheter

Lönehandläggare

Personalstrateg

4.27

Bibehållen lön vid frånvaro då
den anställde utsatts för våld, hot
eller misshandel i arbetet i
enlighet med kommunens rutiner

Personalchef

Personalstrateg

4.28

Ej avtals- eller lagstadgad ledighet
över 3 månader

Personalchef

Personalstrateg

4.29

Övriga lag- och avtalsreglerade
personalbeslut

Överordnad chef

Personalstrateg

AB § 32

19

Efter samråd med
personalstrateg

Efter samråd med
personalstrateg

41

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

5.

Område samhällsbyggnad

5.1

Yttrande till Polismyndigheten
enligt ordningslagen avseende
kommunens lokala föreskrifter
avseende affischering

OL 3 kap 2 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.2

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende
kommunens lokala föreskrifter
avseende högtalarutsändning

OL 3 kap 2 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.3

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende
kommunens lokala föreskrifter
avseende insamling av pengar

OL 3 kap 2 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.4

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende
kommunens lokala föreskrifter
kommunens mark

OL 3 kap 2 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

20

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

42

5.5

Yttrande i grannelagsrättsliga
frågor

Kommunchef

Personalchef

5.6

Beslut om grävtillstånd

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

Ny
delegation

5.7

Beslut om att flytta fordon inom
område för parkeringsövervakning

Förordningen
om flyttning av
fordon i vissa
fall 16 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

Tidigare
KC som
ersättare

5.8

Beslut om att flytta fordonsvrak

Förordningen
om flyttning av
fordon i vissa
fall 18 §

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

Tidigare
KC som
ersättare

5.9

Beslut om lokal trafikföreskrift
som har en
varaktighet på högst 2 månader

Trafikförordni
ngen 10 kap 3
§ pt 1 a-d

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

Tidigare
KC som
ersättare

5.10 Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikförordni
ngen 13 kap 8
§

Samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

Tidigare
KC som
ersättare

5.11 Övriga frågor vilka till sin art och
betydelse är jämförliga med
ärendena i 5.7-5.10

Trafikförordni
ngen

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.12 Beslut om anläggningsansvarig
enlig ellagen och
starkströmsförordningen

Ellagen
Starkströmsför
ordningen

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

21

43

5.13 Beslut om skyddsjakt för att
förhindra olägenhet för människors
hälsa

MB 9 kap 3 §

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.14 Uppsägning av arrendeavtal för
omförhandling

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.15 Försäljning av tomter för
villabebyggelse, enligt fastställt
pris

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.16 Upplåtelse av torgplatser

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.17 Upplåtelse av allmän plats för
särskilda ändamål

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

22

KC hade
tidigare
delegation

44

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Lotterilagen §
16

Upplevelsechef

Upplevelsesamordna
re

Delegation
en har
tidigare
legat på
kommunika
tionschef

6.2 Besluta om registrering av lotterier

Upplevelsechef

Upplevelsesamordna
re

Delegation
en har
tidigare
legat på
kommunika
tionschef

6.3 Godkänna lotteriföreståndare,
lotterikontrollant
och fastställa arvoden för kontrollant

Upplevelsechef

Upplevelsesamordna
re

Delegation
en har
tidigare
legat på
kommunika
tionschef

6.

Kommentar

Skillnad
mot
tidigare

Område upplevelse

6.1 Tillstånd att anordna lotteri

23

45

FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.4

Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31
Reviderad av kommunstyrelsen 2012-02-27, § 33
Reviderad av kommunstyrelsen 2015-03-09, § 35

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Enligt 6 kap. 33 § Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra
åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd i kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Beslut som har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 35 § kommunallagen
anmälas till nämnden.
En nämnd får enligt 6 kap. 36 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan
ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som bedöms så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 34 § Kommunallagen. I följande
ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
I de fall nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta i ett ärende eller en viss
grupp av ärenden har denna rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en anställd inom
kommunen. Detta regleras i Kommunallagen 6 kap 37 §.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta att överklaga
beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av
respektive delegat.
Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens
ansvarsområde. I dessa ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller
valmöjligheter. Som exempel kan nämnas många personalärenden. Verkställighetsbeslut
kan ej överklagas genom kommunalbesvär.
Samtliga delegationsbeslut som fattas av delegat skall anmälas till kommunstyrelsen till
nästkommande sammanträde. Beslut att vidaredelegera där så är möjligt och
vidaredelegerade beslut ska också anmälas.
Förkortningar:
AU = kommunstyrelsens arbetsutskott
PU = kommunstyrelsens personalutskott
Ordf = kommunstyrelsens ordförande
Vice ordf = kommunstyrelsens vice ordförande
KC = kommunchef
FC = förvaltningschef
PC= Personalchef
EC= Ekonomichef
Sch= Samhällsbyggnadschef
EnhC= enhetschef med budget- och personalansvar
ITKNC-it/kommunikations- och nämndservicechef
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Delegat Ersättare

1. Talan och yttranden mm
1.1 Utse ombud att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.
1.2 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän.
1.3 Tillstånd att använda kommunens vapen.
1.4 Yttrande till polismyndighet enligt ordningslagen
3 kap 2 § avseende kommunens lokala
föreskrifter
a) 10 § 1:a st avseende affischering
b) 11 § avseende högtalarutsändning
c) 12 § 1:a st avseende insamling av pengar
d) kommunens mark
1.5 Yttrande i grannelagsrättsliga frågor
1.6 Yttrande som ankommer på kommunstyrelsen av
ej principiell betydelse och när tid ej medger
kommunstyrelsens behandling.
1.7 Yttrande där svar krävs från berörd nämnd som
ankommer på kommunstyrelsen och som ej är av
principiell betydelse samt när tid ej medger
arbetsutskottets behandling.
2. Lån och borgen
2.1 Omsättning av lån enligt fullmäktiges beslut
2.2 Upptagande av lån enligt fastställd ram
2.3 Borgen, som för egen skuld, för AB
Vingåkershems låneförpliktelser inom ett
högsta totala lånebelopp enligt fullmäktiges
beslut.
2.4 Borgen, som för egen skuld, för Vingåkers
kommunfastigheter AB låneförpliktelser inom ett
högsta totala lånebelopp enligt fullmäktiges
beslut.
2.5 Övertagande av lån (statliga bostadslån)
2.6 Borgen, som för egen skuld, för Vingåker
Vatten och Avfall AB låneförpliktelser inom ett
högsta totala lånebelopp enligt fullmäktiges
beslut.
3. Ekonomiska frågor
3.1 Skadestånd eller annan ersättning inom
ramen för kommunens självriskåtagande enligt
gällande kommunförsäkring.
3.2 Representation och uppvaktningar.
3.3 Deltagande i kurser för kommunchef för längre
tid än 2 dagar.
3.3.1 Deltagande i kurser för enhetschefer för längre
tid än en dag.
3.4 Ärenden angående förtroendemäns deltagande i
kurser och konferenser.
3.5 Beslut om attestanter enligt attestantreglemente
3.6 Ärende som är så brådskande att
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas
3.7 Underskrift av ekonomiska dokument och
liknande handlingar som är en konsekvens av
ingångna avtal (tex internetbanken, bankdosor
osv)
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AU
Ordf
ITKNC

KC

KC
KC
KC
KC

Sch
Sch
Sch
Sch

KC
AU

Sch

Ordf

Vice ordf

EC
EC
EC

EC

EC
EC

EC
Ordf
Ordf

KC

KC
AU, PU
KC
Ordf

EC

EC

KC
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4. Upphandling
4.1. Godkännande av upphandlingsunderlag
4.2. Undertecknande av tilldelningsbeslut
4.3. Undertecknande av avtal
4.4. Förlängning av ramavtal
5. Inköp av varor och tjänster
5.1 Direktupphandling upp till av kommunen
fastställt belopp
6. Mark- och fastighetsfrågor
6.1 Uppsägning av arrendeavtal för omförhandling
6.2 Försäljning av tomter för villabebyggelse, enligt
fastställt pris
6.3 Upplåtelse av mark och utescen vid Säfstaholms
slott
6.4 Upplåtelse av torgplatser
6.5 Upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål
6.6 Uthyrning av lokaler, bostäder
6.7 Hyresförhandlingar
6.8 Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnden i
Vingåkers kommun i samband med samråd,
utställning eller granskning av detaljplaner
7. Personalfrågor
7.1 Med bindande verkan för kommunen genom
kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
7.2 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av
lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
7.3 Arbetsgivarföreträde i samverkan eller
förhandling enligt 11-14 §§ och 38 § MBL
7.4 Arbetsgivarföreträde i förhandling enligt 10 §
MBL
7.5 Anställning av kommunchef
7.6 Anställning av förvaltningschef
7.7 Anställning av enhetschef
7.8 Anställning av egen personal
7.9 Entledigande av kommunchef
7.10 Entledigande av förvaltningschef
7.11 Entledigande av enhetschef
7.12 Entledigande av egen personal
7.13 Uppsägning av personliga skäl eller avsked
7.14 Förbud mot utövande av bisyssla AB § 8
7.15 Beslut vid oenighet kring omplacering
7.14 Disciplinpåföljd
7.16 Stipendieersättning
7.17 Pensionsförmåner enligt pensionsavtal och
pensionspolicy
7.18 Lönesättning vid nyanställning
7.19 Lönesättning av underställd personal vid
lönerevision inom ramen för kommunens
lönepolicy och kollektivavtal
7.20 Lönesättning av förvaltningschefer vid
lönerevision inom ramen för kommunens
lönepolicy och kollektivavtal
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Ersättare

KC
KC
KC
KC

EC
EC
EC
EC

KC

EC

KC
KC

Sch
Sch

Kulturchef

KC

Sch
Sch
Sch
Kch
AU

KC
KC
KC
Sch

PC

PC

FC
PC
PU
KC
FC
EnhC
PU
KC
FC
EnhC
FC
PC
PC
FC
PC
PC

KC
KC
PC
KC
KC

PC
EnhC
KC
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Delegat

7.21 Lönesättning av enhetschefer vid lönerevision
inom ramen för kommunens lönepolicy och
kollektivavtal
7.22 Beslut om tidsbegräsande lönetillägg
7.23 Ändring av tjänstetitel
7.24 Fastställande av fast tid för fackligt arbete
7.25 Beslut om att på grund av förseelse tillfälligt ta
arbetstagare ur arbete enligt AB § 10 mom.1
7.26 Beställning av företagshälsovårdstjänster
7.27 Fastställa timersättning för feriearbete
7.28 Ledighet för enskilda angelägenheter AB § 32
7.29 Bibehållen lön vid frånvaro då den anställde
utsatts för våld eller missahandel i arbetet
7.30 Ej avtals- eller lagstadgad ledighet över 3
månader, t.ex. för att pröva annat arbete
7.31 Övriga lag- och avtalsreglerade personalbeslut

FC

8. Arbetsmiljö
8.1 Ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen m fl
författningar
9. Lotterilagen
9.1 Tillstånd att anordna lotteri enl Lotterilagen § 16
9.2 Besluta om registrering av lotterier.
9.3 Godkänna lotteriföreståndare, lotterikontrollant
och fastställa arvoden för kontrollant.
9.4 Yttrande över ansökan om anordnande av
kasinospel
10. Lagen om flyttning av fordon
10.1 Beslut om att flytta fordon inom område för
parkeringsövervakning , 16 § förordningen (SFS
1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
10.2 Beslut om att flytta fordonsvrak, 18 §
förordningen (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i
vissa fall
11. Trafikregleringsfrågor enligt
trafikförordningen
11.1 Tillfälliga lokal trafikföreskrifter enligt (kap.10, §
3 1a-d)
a) Beslut om lokal trafikföreskrift som har en
varaktighet på högst 2 månader
11.2 Dispenser enligt 13 kap, 3 §.
11.3 Övriga ärenden
a) Beslut avseende parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, Kap 13, 8 §
b) Andra frågor vilka till sin art och betydelse är
jämförliga med de ovan angivna ärendegrupperna.
12. Förvaltningslagen (24 §)
12.1 Beslut om att avvisa skrivelse om överklagande
som kommit in för sent.
13. Sekretesslagen (14 kap 10 § SL och 2 kap 14 §
9. TF)
13.1 Beslut om utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt uppställande
av förbehåll i samband därmed.
14. Ellagen 1997:857 och
Starkströmsförordningen
14.1 Anläggningsansvarig
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PC
FC
PC
FC
PC
PC
PC
FC
PC
EnhC
EnhC

KC

ITKNC
ITKNC
ITKNC

KC
KC
KC

AU
Sch

KC

Sch

KC

Sch

KC

Sch

KC

Sch

KC

Sch

KC

KC

ITKNC

KC

ITKNC

Sch

KC
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15. Jaktförordningen (1987:905) 26 § och bilaga 4
15.1 Beslut om skyddsjakt för att förhindra olägenhet
för människors hälsa enligt 9 kap 3 § miljöbalken.
16. Brådskande ärenden
16.1 Brådskande ärenden som inte kan vänta på
beslut vid kommande kommunstyrelsemöte enligt 6
kap 36 § KL
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Sch

KC

Ordf

Vice ordf
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

157 (x)

KS 2018/416

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Förslag till beslut
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.
3. Kommunstyrelsen föreslår att 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.
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
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-29
Handläggare

Marlene Mård
0151-192 01
Marlene.Mard@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/416

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och överlämna det till revisorerna.
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.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till Valnämnden
att ta fram en internkontrollplan inför varje valår.

Beskrivning 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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Svar har inhämtats från
respektive nämnd.
Bakgrund
Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfråga:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut om intern kontrollplan av adekvata riskanalyser?
Granskningen visar att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och
fritidsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens
interna kontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig.
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Valnämndens interna kontroll bedöms som inte tillräcklig. I de nämnder som år 2018
har beslutat om intern kontroll föregås den av någon form av riskanalys.
Granskningen har omfattat fem kontrollmål och två bedöms som ej uppfyllda medan
tre bedöms som delvis uppfyllda.
Revisorerna rekommenderar att åtgärder vidtas för:
• att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska
ansvara för att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis.
• att säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för
att registrera uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras.
• att riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så
att det sker på avsett vis i alla nämnder.
Respektive nämnd har sedan skrivit ett eget svar på revisionsrapporten och överlämnat
till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunstyrelsen avger sitt svar i det
gemensamma svaret, se bilaga.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och överlämna det
till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslås vidare att uppdra till förvaltningen 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.
I och med att Valnämnden endast är verksamma under valår, så anser förvaltningen att
Valnämnden bör ta fram en internkontrollplan inför varje valår.
Bilagor
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
Samtliga nämnder
Ralf Hedin
Kommunchef

Marlene Mård
Nämndsekreterare
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Gemensamt svar på Revisionsrapport – Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern kontroll
Inledning
Den samlade bedömningen som revisorerna gjort är att samtliga nämnders och
Kommunstyrelsens internkontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig.
Valnämndens internkontroll bedöms som inte tillräcklig.
Revisorerna rekommenderar att åtgärder vidtas för:
• att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska
ansvara för att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis.
• att säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för
att registrera uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras.
• att riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så
att det sker på avsett vis i alla nämnder.
Kommunstyrelsen
Inom offentlig sektor är arbetet med att kontrollera verksamheten ett ständigt
närvarande inslag. Internkontrollplanen är en viktig del av det men ändå bara en del.
Utöver det som framgår av internkontrollplanen har styrelsen och dess förvaltning de
senaste två åren arbetat med att minska riskerna inom ett trettiotal områden. När det
gäller den formella internkontrollen finns för Kommunstyrelsens egen del de
grundläggande strukturerna och arbetssätten på plats. Styrelsen delar ändå revisorernas
bedömning att verksamheten kan utvecklas och att det finns skäl att höja
ambitionsnivån. En del i det är att färdigställa arbetet med formellt beslutade riktlinjer.
I frågan om att inrätta en central funktion är styrelsen mer tveksam. En risk med en
sådan funktion är att verksamheterna i övrigt minskar sin ambitionsnivå. Det är bättre
för internkontrollen att det utöver centralt beslutade riktlinjer är tydligt att arbetet ska
göras i respektive nämnd och förvaltning. Att det kan innebära skillnader mellan olika
verksamheter är i allt väsentligt bara av godo, eftersom det är en anpassning av
behoven utifrån de identifierade riskerna inom varje område. Styrelsen delar också
revisorernas bedömning om att det styrelsen gör inom ramen för sin uppsiktsplikt över
nämnderna bör ses över och utvecklas.
Barn- och utbildningsnämnden
Internkontrollen beslutas om årligen i barn- och utbildningsnämnden som också
framgår i granskningen. PWC lyfter fram som positivt att barn- och
utbildningsnämnden använder föregående års internkontroll vid framtagandet av nya
risker. Kontrollen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys inför varje år, men
dokumentation över riskerna behöver göras i en matris.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Uppföljning och beslut om åtgärder av internkontrollen görs årligen till barn- och
utbildningsnämnden. Det saknas ett kommunövergripande reglemente för
Internkontroll, finns det förväntningar som ej efterlevs av nämnden gällande struktur
och systematik?
Det saknas ett kommungemensamt sätt att rapportera avvikelser och barn- och
utbildningsnämnden har därför lyft upp ett eget ärende där avvikelser anges samt vilka
åtgärder som behöver vidtas. Det gör att nämnden har ett transparent och strukturerat
sätt att arbeta med internkontrollens avvikelser. Återrapportering av åtgärder kommer
att rapporteras regelbundet, i samband med tertialrapport och inte enbart årligen.
Idag finns det en funktion (Kanslichef) på nämndnivå som ansvarar för nämndens
internkontrollarbete. Verksamhetssystemet Stratsys kan utvecklas för att också
innehålla uppföljning och åtgärder av internkontrollarbete. Något som det i så fall
behöver tas ett kommungemensamt helhetstänk kring. Dokumentation över risker
behöver göras i en risk- och väsentlighetsmatris.
Kultur- och fritidsnämnden
Områdeschefens bedömning är att nämnden och områdeschefen genomfört en adekvat
bedömning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga risker i sin verksamhet. De
utvalda kontrollmomenten kan givetvis ändras, kompletteras, förnyas eller bytas ut
mer frekvent än vad som gjort tidigare, sedan finns det alltid behov av
kunskapspåfyllnad/behov för nämndens ledamöter i risk- och väsentlighetsanalys
särskilt i anslutning till ny mandatperiod då nya ledamöter tillträder sitt uppdrag.
Enligt granskningen är uppenbarligen inte områdeschefens eller förvaltningschefens
nuvarande uppdrag kring internkontrollen tillfyllest då det gäller att ansvara för att
internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att internkontrollarbetet sker på
avsett vis. Om inte detta är nog så är en central funktion mest realistiska och att
föredra.
Områdeschefen uppfattning är att det finns ett kommungemensamt arbetssätt för att
registrera uppföljning av interkontrollplaner eller notera avvikelser och detta är via
den årliga uppföljningen och nämndplanen, sedan att alla kanske inte gör exakt på
samma sätt kanske inte är det mest väsentliga utan att det görs. Men om även detta
inte är tillfyllest så borde det vara enkelt för ledningsstödet på
kommunledningsförvaltningen att uppdatera och föreslå ett kommungemensamt
arbetsätt. Uppföljningen kan säkert med fördel hanteras i Stratsys eller via
ekonomisystemet.
Områdeschefen föreslår en gemensam utbildning för våra nämndpolitiker kring hur
man på bästa sätt genomför en risk- och väsentlighetsanalys av verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden
Gällande samhällsbyggnadsenheten har många medarbetare på miljösidan slutat under
sommaren och hösten 2018 vilket fått till följd att uppföljning av internkontrollplanen
inte legat i fas. Enheten har inte haft någon inspektör med inriktning mot lantbruk.
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Nämnden har uppmärksammat detta och enheten arbetar sedan årsskiftet aktivt med
hur man ska komma tillrätta med uppföljningen. 29 januari 2019 uppdrog
samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadsenheten att återkomma till nämnden
med en rapport samt åtgärdsplan hur handläggningen av tillsyns- och kontrollplaner
för lantbruk ska komma i fas.
Socialnämnden
Att det inte finns ett reglemente för intern kontroll bedöms vara negativt.
Vad gäller reglemente för intern kontroll delar Socialnämnden ställningstagandet som
IVO gjort, att det inte behövs fler styrdokument i vård och omsorg. Om den interna
kontrollen fungerar tillfredsställande för varje nämnd är detta tillräckligt.
Att återanvända de inbyggda kontrollerna och stora delar av riskanalysen är
arbetsbesparande och kostnadseffektivt vilket revisorerna borde uppmuntra.
Det uppges variera vad nämnderna väljer att fokusera på i uppföljningen och att det
inte finns något kommungemensamt arbetssätt eller system för att registrera
uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras, varför notering av
avvikelser och uppföljning riskerar att ske godtyckligt.
Nämndernas verksamheter styrs inte enbart av kommunallagen och interna
styrdokument. Flertalet av dessa myndigheter ställer också krav på olika former av
kvalitetssystem. Att nämndernas arbete med internkontroll sker olika kan därför
istället för att kallas godtyckligt anses anpassat till varje nämnds förutsättningar och
behov.
Gällande att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska
ansvara för att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis, så anser Socialnämnden att kommunens
invånare i allmänhet och socialnämndens brukare i synnerhet är mer betjänta av fler
undersköterskor eller sjuksköterskor än av fler centrala byråkrater.
Valnämnden
Granskningen påbörjades under oktober 2018. Det har skett genom insamlad
dokumentation och interjuver med medarbetare på enheten. Gällande valnämnden har
det inte funnits någon internkontrollplan. Då valnämnden endast är aktiv under valår
princip och därmed inte har någon löpande verksamhet så har frågan kring
internkontrollplan inte kommit upp. Valnämnden arbetar med att uppfylla och
genomföra valen på ett transparent och rättssäkert sätt.
Valnämnden ställer sig positiv till att upprätta en internkontrollplan inför RKL valet
2022 och EP valet 2024.
______
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-06

KFN § 27

34 (46)

KFN 2019/11

Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser
och internkontroll
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta områdeschefens synpunkter/svar på
granskningen och överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning
Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisioner har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att
genomföra en granskning av nämnderna internkontrollarbete. PWC har fått uppdraget
att genomföra granskningen.
Granskningen visar att Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll av verksamhet
och ekonomi är delvis tillräcklig.
Områdeschefens bedömning är att nämnden och områdeschefen genomfört en adekvat
bedömning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga risker i sin verksamhet. De
utvalda kontrollmomenten kan givetvis ändras, kompletteras, förnyas eller bytas ut
mer frekvent än vad som gjort tidigare, sedan finns det alltid behov av
kunskapspåfyllnad/behov för nämndens ledamöter i risk- och väsentlighetsanalys
särskilt i anslutning till ny mandatperiod då nya ledamöter tillträder sitt uppdrag.
Enligt granskningen är uppenbarligen inte områdeschefens eller förvaltningschefens
nuvarande uppdrag kring internkontrollen tillfyllest då det gäller att ansvara för att
internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att internkontrollarbetet sker på
avsett vis. Om inte detta är nog så är en central funktion mest realistiska och att
föredra.
Områdeschefen uppfattning är att det finns ett kommungemensamt arbetssätt för att
registrera uppföljning av interkontrollplaner eller notera avvikelser och detta är via
den årliga uppföljningen och nämndplanen, sedan att alla kanske inte gör exakt på
samma sätt kanske inte är det mest väsentliga utan att det görs. Men om även detta
inte är tillfyllest så borde det vara enkelt för ledningsstödet på
kommunledningsförvaltningen att uppdatera och föreslå ett kommungemensamt
arbetssätt. Uppföljningen kan säkert med fördel hanteras i Stratsys eller via
ekonomisystemet.
Områdeschefen föreslår en gemensam utbildning för våra närnndpolitiker kring hur
man på bästa sätt genomför en risk- och väsentlighetsanalys av verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Revisionsrapport
Brev till nämnderna

usterandes sign

~

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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(JSSign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anträdesdatu m

2019-03-06

24 (46)

Tid och plats
Onsdag den 6 mars 2019 kl. 17.00 - 19.50 iHjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M) vice ordf.
Jonatan Andersson (S) §§ 20-29, §§ 31-37
Christina Hallin (MP) §§ 23-37
Hans Jonsson (S D)
Abdelaziz Jaali (S) tjänstg. ers. §§ 20-22, § 30

Abdelaziz Jaali (S) §§ 23-29
Birgitta Loven (M)
Tony Lind (SD)

Övriga deltagare
Johan Tranquist, områdeschef
Kristin Löf, sekreterare
Tommy Björkdal, fritidsgårdsföreståndare §§ 20-23
Ann Gerdtman, badmästare §§ 20-23

Paragrafer

20 - 37

Sekreterare

KIqstin Löf
Ordförande

lft~Q;1L~
Caisa Sävheden-Larsson

Justerande

'~.': ... . ...~~ .. . ..... ~~
~.~. ~.... ~.
Anna Lejon

(..-/
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-12
Handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
johan.tranquist@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser
och intern kontroll
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
•

anta områdeschefens synpunkter/svara på granskningen och överlämna
synpunkterna till kommunstyrelsen för fortsatt beredning

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret
för kommunens internkontroll. Nämnderna ansvarar för att den interna
kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för
såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Kontrollsystemet bidrag till att
säkerställa att beslut vilar på konkreta underlag. Internkontroll säkrar en effektiv
förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och
riskbaserat internkontrollarbete är kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys
av verksamhet och ekonomi.
Kommunens revisioner har in risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att
genomföra denna granskning. PWC har fått uppdraget att genomföra
granskningen.
Granskningen visar att Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll av
verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig.
PWC rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•
•

tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska
ansvara för internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis
Säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för
att registrera uppföljningen av internkontrollplaner eller avvikelser som
noteras
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•

riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så
att det sker på avsett vis i alla nämnder

Områdeschefen ståndpunkt

Områdeschefens bedömning är att nämnden och områdechefen genomfört en
adekvat bedömning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga risker i sin
verksamhet. De utvalda kontrollmomenten kan givetvis ändras, kompletteras,
förnyas eller bytas ut mer frekvent än vad som gjort tidigare, sedan finns det alltid
behov av kunskapspåfyllnad/behov för nämndens ledamöter i risk- och
väsentlighetsanalys särskilt i anslutning till ny mandatperiod då nya ledamöter
tillträder sitt uppdrag.
Enligt granskningen är uppenbarligen inte områdeschefens eller förvaltningschefens nuvarande uppdrag kring internkontrollen tillfyllest då det gäller att
ansvara för att internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis. Om inte detta är nog så är en central
funktion mest realistiska och att föredra.
Områdeschefen uppfattning är att det finns ett kommungemensamt arbetssätt för
att registrera uppföljning av interkontrollplaner eller notera avvikelser och detta är
via den årliga uppföljningen och nämndplanen, sedan att alla kanske inte gör exakt
på samma sätt kanske inte är det mest väsentliga utan att det görs. Men om även
detta inte är tillfyllest så borde det vara enkelt för ledningsstödet på kommunledningsförvaltningen att uppdatera och föreslå ett kommungemensamt arbetsätt.
Uppföljningen kan säkert med fördel hanteras i Stratsys eller via
ekonomisystemet.
Områdeschefen föreslår en gemensam utbildning för våra nämndpolitiker kring
hur man på bästa sätt genomför en risk- och väsentlighetsanalys av verksamheten.
Bilagor
Revisionsrapport
Brev till nämnderna
Johan Tranquist
Områdeschef
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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam mansträdesdatu m

2019-03-12

Sbn § 29

37 (40)

SBN 2109/40

Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser
och intern kontroll
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna enhetens förslag till yttrande och
överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning av ärendet
PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas
arbete med riskanalyser och intern kontroll. Kommunens revisorer har i sin risk och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genom föra denna granskning av kommunens
nämnder.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll av verksamhet
och ekonomi är delvis tillräcklig.
PWC rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•

•
•

tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara
för internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis
Säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljningen av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras
riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att
det sker på avsett vis i alla nämnder

Beslutsunderlag
Nytt Tjänsteutlåtande 2019-03-12

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

Vingåkers
kommun

2019-03-12

29 (40)

Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker, tisdag den 12 mars kl 17,10 - 18.10

Beslutande ledamöter
Robert Oavidsson (C) , ordförande
Roger Larsson (M), Vice ordförande
Leif Skeppstedt (S)
Pierre Andersson (S)
TorleifThuresson (S)
Håkan Arvidsson (M)
Per-Erik Eriksson (KO)

Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Persson (S)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare
Suzan Östman Bäckman
Tf samhällsbyggnadschef
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

23- 32

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2019-03-12

30 (40)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Datum för anslagsuppsättande

2019-03-19

Datum för anslagsnedtagande

2019-04-10

:::::~:~i:lats för protokollet . . ...........~7.;~äker
Namnförtydligande

f'~'k~~' t;~~

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

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-03-12
Handläggare

Diarienummer

SBN 2019/40

Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser
och intern kontroll
Förslag till beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna enhetens förslag till yttrande och
överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen för fortsatt beredning

Beskrivning av ärendet
PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas arbete
med riskanalyser och intern kontroll. Kommunens revisorer har i sin risk och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genom föra denna granskning av kommunens
nämnder.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll av verksamhet
och ekonomi är delvis tillräcklig.
PWC rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•
•
•

tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara
för internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis
Säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljningen av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras
riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att
det sker på avsett vis i alla nämnder

Ärendets beredning

Granskningen på börjades under oktober 2018. Det har skett genom insamlad
dokumentation och interjuver med medarbetare på enheten.
Gällande samhällsbyggnadsenheten har många medarbetare på miljösidan slutat under
sommaren och hösten 2018 vilket fått till följd att uppföljning av internkontrollplanen
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inte legat i fas. Enheten har inte haft någon inspektör med inriktning mot lantbruk.
Nämnden har uppmärksammat detta och enheten arbetar sedan årsskiftet aktivt med
hur man ska komma tillrätta med uppföljningen. 29 januari 2019 uppdrog
samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadsenheten att återkomma till nämnden
med en rapport samt åtgärdsplan hur handläggningen av tillsyns- och kontrollplaner
för lantbruk ska komma i fas.
Nämnden vill påpeka att den utförande samhällsbyggnadsenheten med personal inte är
organiserad under nämnden utan ingår i kommunledningsförvaltningen som lyder
under kommunstyrelsen. Denna organisationsmodell innebär svårigheter för
samhällsbyggnadsnämnden att påverka och styra såväl kompetens som kapacitet och
rekrytering.

Bilagor
Revisionsrapport
Brev till nämnderna
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2019-03-26
67 (77)

Sn § 57

SN 2019/16

Svar på Revisionsrapport - Granskning av nämndernas
arbete med riskanalyser och intern kontroll
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden antar förslag till svar på revisionsrapporten och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har granskat om nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi
är tillräcklig och om nämndernas beslut om internkontrollplan föregås av adekvata
riskanalyser och önskar svar på rapporten.
Respektive nämnd avger ett svar som lämnas till kommunstyrelsen som sedan avger
ett svar för hela kommunen. Förvaltningen anser att socialnämndens internkontroll i
allt väsentligt är tillräcklig.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-27
F örslag till svar på revisionsrapport
Revisionsrapport om internkontroll
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

f

~ Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-26

56(77)

Tid och plats
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 13.15-17.05 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Bo Sävhammar (KO)
Marie-Louise Pedersen (KO) tjänstg.ers
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Sven-Arne Pettersson (S)
Jonathan Andersson (S)
Tommy Björkdal (M) §§ 48-59
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Kristin Löf, sekreterare
Kristina Wiklund, biståndshandläggare, §§ 48-50
Annica Pettersson, IFO-chef §§ 48-50
Britt-Marie Svedenberg, MAS, §§ 48-51

Paragrafer

48-64

Sekreterare

Ordförande

Justerande

)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-27
Handläggare

Dag Wallströmer

Klicka eller tryck här för att ange text.
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Förslag till svar på revisonsrapport angående
internkontroll
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden antar förslaget svar på revisionsrapporten och överlämnar det till
kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens internkontroll och önskar svar på rapporten.
Ärendets beredning
Respektive nämnd avger ett svar som lämnas till kommunstyrelsen som sedan avger
ett svar för hela kommunen.
Bakgrund
Revisorerna har granskat om nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi
är tillräcklig och om nämndernas beslut om internkontrollplan föregås av adekvata
riskanalyser.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att socialnämndens internkontroll i allt väsentligt är tillräcklig.

Bilagor
Förslag till svar på revisionsrapport
Revisionsrapport om internkontroll
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dag Wallströmer
Socialchef

70

Dag Wallströmer, 0151-19153
dag.wallstromer@vingaker.se

Svar på revisionsrapport om internkontroll
Bakgrund
De iakttagelser/bedömningar som besvaras presenteras kursivt under respektive
rubrik.

VK400S v1.0 040416 L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Kallelser 2019\Handlingar till KSAU 190528\6. Svar på revisionsrapport - internkontroll\Bilaga_svar på
revisionsrapport om internkontroll.docx

Saknas reglemente för internkontroll
Att det inte finns ett reglemente för intern kontroll bedöms vara negativt.
Socialnämnden delar Inspektionen för Vård och Omsorgs, Ivo, ställningstagande
att det inte behövs fler styrdokument i vård och omsorg. Mängden styrdokument
är så omfattande att det är ogenomträngligt såväl för baspersonal som chefer.
Deras praktiska nytta är därmed snarast negativ då även de viktigaste dokumenten
drunknar i mängden. Om den interna kontrollen fungerar tillfredsställande för
varje nämnd är detta tillräckligt.
Årsspecifika kontroller
Nämnden har också beslutat om två årsspecifika kontrollområden för 2019, dock inte för
2020.
Vi noterar också att socialnämnden har beslutat om 2019 års årsspecifika kontroller redan i
slutet av år 2017.
Socialnämndens verksamhet är mycket föränderlig då invånarnas behov skiftar,
lagstiftning ständigt ändras liksom inspektionsmyndigheters bedömningar. Det är
därför olämpligt att besluta om årsspecifika kontrollområden allt för långt i
förväg. Dock kan ett kontrollområde behöva förberedas under längre tid varför
det underlättar med bra framförhållning. Skulle mer angelägna kontrollområden
uppstå finns det inget hinder för att nämnden ökar ut antalet kontrollområden
inför ett år eller ändrar tidigare beslut.
Riskbedömningar och delar av internkontrollplanen återanvänds.
Det är osäkert hur risker i ekonomi och verksamhet ska bedömas och i vissa fall flyttas risker
med från år till år.
Det är enligt socialnämnden rimligt att anta att vissa risker är tämligen stabila över
tid. Risken för olika former av brott eller väderfenomen till exempel. Att
återanvända de inbyggda kontrollerna och stora delar av riskanalysen är
arbetsbesparande och kostnadseffektivt vilket revisorerna borde uppmuntra.
Brist på likformighet
Det uppges variera vad nämnderna väljer att fokusera på i uppföljningen och att det inte finns
något kommungemensamt arbetssätt eller system för att registrera uppföljning av
internkontrollplaner eller avvikelser som noteras, varför notering av avvikelser och uppföljning
riskerar att ske godtyckligt.
Nämndernas verksamheter styrs inte enbart av kommunallagen och interna
styrdokument. Socialnämnden kontrolleras förutom av kommunens revisorer
bland andra även av:
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•
•
•
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•
•
•
•

Inspektionen för vård och omsorg
Arbetsmiljöverket
Justitieombudsmannen
Räddningstjänsten
Livsmedelsinspektörer
Hälsovårdsinspektörer
Smittskyddsläkare
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Datainspektionen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen

Flertalet av dessa myndigheter ställer också krav på olika former av
kvalitetssystem. Att nämndernas arbete med internkontroll sker olika kan därför
istället för att kallas godtyckligt anses anpassat till varje nämnds förutsättningar
och behov.
Uppföljning av kontroller
Av vår genomläsning av nämndens sammanträdesprotokoll för perioden januari till oktober har
vi inte uppmärksammat att nämndens två specifika kontroller för år 2018 har följs upp.
Detta stämmer då kontrollerna redovisades till socialnämnden efter oktober 2018.
Inga specifika beslut om åtgärder
Vid en översiktlig genomläsning av Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Valnämndens,
Samhällsbyggnadsnämndens samt Kultur och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll för
perioden 2018-01-01 till 2018-10-01 har inga specifika beslut om åtgärder tagits med
anledning av eventuella avvikelser från respektive nämnds internkontrollplan.
Huvuddelen av socialnämndens internkontroll rapporteras i nämndens
månadsrapporter. Dessa delges alltid kommunstyrelsen och kommunens
revisorer. Beslut om åtgärder har tagits bland annat utifrån de rapporterade
ekonomiska avvikelserna. Nämnden har under ett antal år noga följt utvecklingen
inom t.ex. nattfasta på säbo, personalens sjukfrånvaro, inrapporterade avvikelser i
vården. Dessa områden resulterar regelbundet i omfattande diskussioner och
åtgärder t.ex. i form av mål i kommande nämndplaner. Att inte hela nämndens
kvalitetsarbete går att fånga genom en översiktlig genomläsning av protokoll är
förståligt. Att därav dra slutsatsen att åtgärder inte vidtas när kvalitetsbrister
upptäcks är däremot felaktigt.
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Rekommenderad åtgärd
Vi rekommenderar att åtgärder vidtas för att
• Att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara för
att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att internkontrollarbetet
sker på avsett vis.
Socialnämnden anser att kommunens invånare i allmänhet och socialnämndens
brukare i synnerhet är mer betjänta av fler undersköterskor eller sjuksköterskor än
av fler centrala byråkrater.
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-13

BoU § 35

42 (44)

BU 2019/9

Revisionsrapport om internkontroll
Barn- och utbildningsnämndens beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till yttrande kring Barn- och
utbildningsnämndens internkontroll och överlämnar yttrandet till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning av ärendet

PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens
interna kontroll. Granskningen påbörjades genom att PWC tog del av nämndernas
dokumentation kring intern kontroll. Efter det genomfördes sedan intervjuer med
tj änstemän från kommunens alla förvaltningar.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
En samlad bedömning visade att kommunen bedriver en intern kontroll som delvis är
tillräcklig. PWC rekommenderar att tre åtgärder vidtas. Se mer i bilaga "Rapportering
av åtgärder för intern kontroll" för vilka åtgärder som barn- och utbildningsnämnden
planerar för..
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-22
Rapportering av åtgärder för intern kontroll
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-13

26 (44)

Tid och plats

Onsdag den 13 mars 2019 kl. 15.00 - 17.40 iHjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C) ordf.
Fredrik Andersson (M) vice ordf.
Mensud Vrana (S) tjänstg. ers.
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP) tjänstg. ers.
Anna Lejon (M) tjänstg. ers.
Ulrika Grave (SD)

Daniel Helmersson (S)
Jenny Argenius (V)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagare

Anders Danielsson, fårvaltningschef
Kristin Löf, sekreterare
Svitlana Jelisic, dataskyddsombud §§ 22-24
Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9 §§ 22-24
Johan Bergendahl, administrativ chefSlottsskolan 7-9 §§ 22-24
My Zinderland, utredare barn- och utbildningsfårvaltningen §§ 22-24

Paragrafer

22 - 37

Sekreterare

Kristin Löf
Ordförande

Justerande

Fredrik Andersson

\
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-22
Handläggare

Malin Alsing Brånn
0151-191 11
Malin.Alsing.Brann@vingaker.se
Diarienummer

2019/9

Granskning av nämndens interna kontroll
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till yttrande kring Barn- och
utbildningsnämndens internkontroll och överlämnar yttrandet till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Beskrivning av ärendet
PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens interna
kontroll. Granskningen påbörjades genom att PWC tog del av nämndernas
dokumentation kring intern kontroll. Efter det genomfördes sedan intervjuer med
tjänstemän från kommunens alla förvaltningar.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
En samlad bedömning visade att kommunen bedriver en intern kontroll som delvis är
tillräcklig. PWC rekommenderar att tre åtgärder vidtas. Se mer i bilaga ”Rapportering
av åtgärder för intern kontroll” för vilka åtgärder som barn- och utbildningsnämnden
planerar för.
Ärendets beredning
Granskningen
påbörjades
under
oktober
månad
-18.
Barnoch
utbildningsförvaltningens Kanslichef tillika Stf Förvaltningschef ansvarar för att arbetet
med intern kontroll är tillräcklig (Förvaltningschef har det yttersta ansvaret) och har
genomfört intervjun med PWC. Resultatet av granskningen dvs den samlade
bedömningen från PWC delgavs förvaltningen under januari månad. Information om
granskningen har delgetts Barn-och utbildningsnämnden på nämndsammanträde i
februari -18. Ärendet om återrapportering av planerade åtgärder redovisas på
nämndsammanträde i mars månad -19.
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Bakgrund
Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den
interna kontrollen som görs inom kommunstyrelse och nämnd är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det
stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.
Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för
kommunens interna kontroll.

Bilagor
Rapportering av åtgärder för intern kontroll
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Anders Danielsson
Barn- och utbildningschef
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Datum

2018-02-22
Handläggare

Malin Alsing Brånn

Malin.alsing.brann@vingaker.se
0151-191 11

Rapportering av åtgärder för intern kontroll
Den samlade bedömningen som revisorerna gjort är att barn-och utbildningsnämnden
har en intern kontroll av verksamhet och ekonomi som delvis är tillräcklig.
Kommentarer av genomförd granskning för Barn- och
utbildningsnämnden:
• Internkontrollen beslutas om årligen i barn- och utbildningsnämnden som
också framgår i granskningen.
• PWC lyfter fram som positivt att barn- och utbildningsnämnden använder
föregående års internkontroll vid framtagandet av nya risker.
• Kontrollen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys inför varje år, men
dokumentation över riskerna behöver göras i en matris.
• Uppföljning och beslut om åtgärder av internkontrollen görs årligen till barnoch utbildningsnämnden.
• Det saknas ett kommunövergripande reglemente för Internkontroll, finns det
förväntningar som ej efterlevs av nämnden gällande struktur och systematik?
• Det saknas ett kommungemensamt sätt att rapportera avvikelser och barn- och
utbildningsnämnden har därför lyft upp ett eget ärende där avvikelser anges
samt vilka åtgärder som behöver vidtas. Det gör att nämnden har ett
transparent och strukturerat sätt att arbeta med internkontrollens avvikelser.
• återrapportering av åtgärder kommer att rapporteras regelbundet, i samband
med tertialrapport och inte enbart årligen.
Utifrån de åtgärder som PWC rekommenderar behöver nämnden vidta
dessa åtgärder:
• idag finns det en funktion (Kanslichef) på nämndnivå som ansvarar för
nämndens internkontrollarbete.
• verksamhetssystemet Stratsys kan utvecklas för att också innehålla
uppföljning och åtgärder av internkontrollarbete. Något som det isåfall
behöver tas ett kommungemensamt helhetstänk kring.
• Dokumentation över risker behöver göras i en risk- och väsentlighetsmatris.
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Vingåkers

Valnämnden

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2019-04-25

Vn § 21

16 (16)

VL 2019/2

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Valnämndens beslut
l.

Valnämnden beslutar att godkänna förslag till svar och överlämnar det till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beskrivning av ärendet
PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas
arbete med riskanalyser och intern kontroll. Kommunens revisorer har i sin risk och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genom föra denna granskning av kommunens
nämnder.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll av verksamhet
och ekonomi är delvis tillräcklig.
PWC rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•

•
•

tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara
för internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis
Säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljningen av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras
riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att
det sker på avsett vis i alla nämnder

Granskningen visar att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och
fritidsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens
interna kontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig. Valnämndens interna
kontroll bedöms som inte tillräcklig. I de nämnder som år 2018 har beslutat om intern
kontroll föregås den av någon form av riskanalys.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-15
Revisionsrapport
Brev till nämnderna

Beslut skickas till

Utdrags bes tyrkan de
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Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

Vingåkers
kommun

2019-04-25

9 (16)

Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, Hjälmaren tisdag den 19 mars kl 17.00-17.50
Beslutande ledamöter
Marika Björkdal (M), Ordförande
Christer Nordemar (M)
Bengt Olausson (S)
Monica Andersson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare
Josefin Frank, Sekreterare

Paragrafer

16-21

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-15
Handläggare

Josefin Frank
0151-191 33
Josefin.frank@vingaker.se
Diarienummer

VL 2019/2

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
nämndernas arbete med riskanalyser och intern
kontroll
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Valnämnden beslutar att godkänna förslag till svar och överlämnar det till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning
Beskrivning av ärendet
PWC som är kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas arbete
med riskanalyser och intern kontroll. Kommunens revisorer har i sin risk och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genom föra denna granskning av kommunens
nämnder.
Revisionsfrågorna som besvarades var:
• Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
• Föregår nämndernas beslut av internkontrollplanen av adekvata riskanalyser?
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll av verksamhet
och ekonomi är delvis tillräcklig.
PWC rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•
•
•

tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara
för internkontrollerna föregås av adekvat riskanalyser och att
internkontrollarbetet sker på avsett vis
Säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljningen av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras
riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att
det sker på avsett vis i alla nämnder

Granskningen visar att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och
fritidsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens
interna kontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig. Valnämndens interna
kontroll bedöms som inte tillräcklig. I de nämnder som år 2018 har beslutat om intern
kontroll föregås den av någon form av riskanalys.
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Förvaltningens Ståndpunkt
Granskningen påbörjades under oktober 2018. Det har skett genom insamlad
dokumentation och interjuver med medarbetare på enheten. Gällande valnämnden har
det inte funnits någon internkontrollplan. Då valnämnden endast är aktiv under valår
princip och därmed inte har någon löpande verksamhet så har frågan kring
internkontrollplan inte kommit upp.

Valnämnden arbetar med att uppfylla och genomföra valen på ett transparent
och rättssäkert sätt.

Valnämnden ställer sig positiv till att upprätta en internkontrollplan inför RKL
valet 2022 och EP valet 2024.

Bilagor
Revisionsrapport
Brev till nämnderna

Olle Olsson
Valnämndens ordförande
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2019-02-12

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Granskning av nämndernas arbete med riskanalyser och
intern kontroll

Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den interna
kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas aU
nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom
ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll.
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag.
De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom
kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för
allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi.
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna
granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.
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Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfråga:
•

Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?

•

Föregår nämndernas beslut om intern kontroll pI an av adekvata riskanalyser?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Valnämnden.
Granskningen visar att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och fritidsnämndens,
Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll av
verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig. Valnämndens interna kontroll bedöms som inte
tillräcklig. I de nämnder som år 2018 har beslutat om intern kontroll föregås den av någon form
av riskanalys.
Granskningen har omfattat fem kontroll m ål och två bedöms som ej uppfyllda medan tre bedöms
som delvis uppfyllda.
Vi rekommenderar att åtgärder vidtas för att
•

att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara för att
internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att internkontrollarbetet sker på
avsett vis.

•

att säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras.

•

att riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att det sker
på avsett vis i alla nämnder.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av nämndernas
arbete med riskanalyser och intern kontroll". Rapporten har hanterats på revisorernas möte den
16 januari och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2019-08-15 till revisorerna.

ÖR VH{GÅKERS KOMMUNS REVISORER

---.,

k~
Sören Ericsson
ordförande

PeterVogt
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Sammanfattande bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun har PwC genomfört en
granskning av nämndernas arbete med riskanalyser och intern kontroll. Granskningens
kontrollfrågor är:

•

Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?

•

Föregår nämndernas beslut om inter

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmål gör vi den samlade bedömningen att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och fritidsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig. Valnämndens interna kontroll bedöms som inte
tillräcklig. I de nämnder som år 2018 har beslutat om intern kontroll föregås den av någon
form av riskanalys.
Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden:

)

Kontrollmål

Kommentar

Relevanta dokument (reglemente,
riktlinjer, policys) avseende intern
kontroll och riskanalys finns.

Delvis uppfyllt

Granskningen visar att det finns skrivelser för
intern kontroll och även till viss del för riskanalys i kommunens styrmodell. Att det inte
finns ett reglemente för intern kontroll bedöms vara negativt.

Respektive nämnd har beslutat om Delvis uppfyllt
internkontrollplan för 2018.
Granskningen visar att alla nämnder förutom
valnämnden har beslutat om internkontrollplan för år 2018.
års internkontrollplan har föregåtts aven dokumenterad bedömning utifrån risk och väsentlighet
omfattande både ekonomiska och
verksamhetsmässiga risker för respektive nämnd.
2018

Delvis uppfyllt

Granskningen visar att samtliga nämnders
internkontrollplaner, förutom valnämndens,
har föregåtts av någon form av risk och väsentlighetsbedömning. Kommunens matris
för riskanalys används inte tillfullo på avsett
vis och riskanalysarbetet beskrivs ibland göras godtyckligt.

Uppföljning och återrapportering av Ej uppfyllt
internkontrollplanen sker på ett Granskningen visar att viss uppföljning av
strukturerat sätt till nämnden.
internkontroll sker i alla nämnder förutom i
valnämnden, men det bedöms inte ske strukturerat. Till exempel i årsredovisningen för
2017 är det otydligt om avvikelser i verksamDecember 2018
Vingåkers kommun
PwC

2 av 15

87

Nämndernas arbete med riskanalyser och intern kontroll

heter kopplat till internkontrollen för vissa
nämnder har uppmärksammats.
Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av eventuellt
rapporterade avvikelser från internkontrollplanen. Vid noterade brister
har åtgärder vidtagits och återrapporterats till nämnden.

Ej uppfyllt

Granskningen visar att det endast är Barnoch utbildningsnämnden som har beslutat
om åtgärder med anledning av uppmärksammade avvikelser kopplat till internkontrollplanen. Vid tiden för granskningen är det
inte någon nämnd som har fått återrapportering av åtgärder med anledning av noterade
brister utifrån internkontrollplanen.

Rekommendationer
Med utgångspunkt i de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen rekommenderar vi följande:
•

att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som ska ansvara
för att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att internkontrollarbetet sker på avsett vis.

•

att säkerställa att det finns ett kommungemensamt arbetssätt eller system för att
registrera uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras.

•

att riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och metod utvecklas så att
det sker på avsett vis i alla nämnder.

)
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Inledning

1.

1.1.
Bakgrund
Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den
interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen
har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för kommunens interna
kontroll.
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen
som förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta
underlag. De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning
och minimerar risken för allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi.
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra
denna granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.

1.2.
Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

}

•

Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?

•

Föregår nämndernas beslut om intern kontrollplan av adekvata riskanalyser?

1.3.

Kontrollmål

Som underlag för att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats:
• Relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll och
riskanalys finns.
•

Respektive nämnd har beslutat om internkontrollplan för 2018.

•

2018 års internkontrollplan har föregåtts aven dokumenterad bedömning utifrån
risk och väsentlighet omfattande både ekonomiska och verksamhetsmässiga risker
för respektive nämnd.

•

Uppföljning och återrapportering av internkontrollplanen sker på ett strukturerat
sätt till nämnden.
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•

Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av eventuellt rapporterade
avvikelser från internkontrollplanen.

•

Vid noterade brister har åtgärder vidtagits och återrapporterats till nämnden.

1.4.

Revisionskriterier

•

Kommunallagen

•

Reglemente och anvisningar för intern kontroll

•

Interna kontrollplaner, riskanalyser samt rapportering till nämnderna

1.5.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till nämndernas arbete med riskanalys och intern kontroll. Samtliga nämnder omfattas. Granskning avser i huvudsak 2018.

1.6.

Metod

Granskningen genomförs via genomgång av relevanta styrdokument, riskanalyser, internkontrollplaner, protokoll m.m. Detta kompletteras med intervjuer med följande befattnmgar:
•
•
•
•
•
•

)

Ekonomichef (Kommunstyrelsen)
Kanslichef (Barn- och utbildningsnämnden)
Socialchef (Socialnämnden)
Upplevelsechef (Kultur-och fritidsnämnden)
Samhällsbyggnadschef (Samhällsbyggnadsnämnden)
Kommunsekreteraren (representerar Valnämnden)

De intervjuade har fått tillfålle att faktagranska rapporten.

)
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2.

Granskningsresultat

I följande avsnitt redovisas de iakttagelser som har framkommit kopplat till respektive
kontrollrnål.

2.1.

Relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll och riskanalys
finns.

2.1.1.

Iakttagelser

I kommunens styrrnodelI anges att nämnderna årligen ska upprätta en nämndplan som
utgör grunddokumentet för de verksamheter nämnden ansvarar för. Det anges också att
det är respektive nämnds och styrelses ansvar att varje år anta en internkontrollplan. I
samtliga nämndplaner vi har tagit del av inom ramen för denna granskning har respektive
nämnds internkontrollplan inkluderats och majoriteten av dem finns även en riskanalys.
Uppföljningen av nämndplanen ska dokumenteras i en verksamhetsberättelse som ligger
till grund för delårsrapport och årsredovisning. Däri ska nämnderna redovisa uppföljningen av den interna kontrollen. Verksamhetsberättelsen utgör återrapporteringen till
fullmäktige.
Enligt styrrnodellen för Vingåkers kommun har Kommunstyrelsen övergripande ansvar
för att det finns en god intern kontroll. Av Kommunstyrelsens reglemente framgår att
Kommunstyrelsen ska följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Vi har inte tagit del av styrdokument som avser kommunens arbete med riskanalyser
kopplade till den interna kontrollen. De intervjuade uppger att det inte finns ett reglemente för intern kontroll.

)
I intervjuer framkommer att samtliga nämnder använder de kommunövergripande styrdokument som finns och att det inte finns nämndspecifika riktlinjer för den interna kontrollen.
2.1.2.

Bedömning

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att det finns skrivelser avseende hanteringen av intern kontroll, även till viss del för riskanalys, i styrmodellen för Vingåkers kommun. Bristen på
reglemente för intern kontroll och riskanalys bedöms som negativt.

2.2.

Respektive nämnd har beslutat om internkontro lip lan för 2018.

2.2.1.

Iakttagelser

Kommunstyrelsen
I kommunstyrelsens sammanträdesprotoko1l2018-01-22 § 7 antar styrelsen förvaltning-
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ens förslag till nämndplan (där internkontrollplan ingår) för Kommunstyrelsen år 2018
och planperiod 2019-2020.
Av intervju framkommer att det inte görs en ny internkontrollplan varje år. Den internkontrollplan som beslutades i januari 2018 är samma plan som för 2017 eftersom förvaltningen ansåg att samma risker i verksamheten består och då samma kontroller för ekonomi och verksamhet föreligger under 2018. Enligt uppgift arbetar man inte aktivt just nu
för att ta fram en ny internkontrollplan för 2019.
Det uppges i intervju att arbetet med internkontroll bör förtydligas och göras mer grundligt inom hela kommunstyrelsens verksamhet, inte bara inom den egna nämnden utan
också med anledning av styrelsens uppsiktsansvar gentemot de andra nämnderna. Det
framkommer också att vissa punkter i internkontrollplanen inkluderar normala arbetsuppgifter t.ex. att kontrollera att bilagor ska bifogas fakturor och det kan finnas andra
kontrollområden som skulle vara mer intressanta att kontrollera.

Socialnämnden
I Socialnämndens sammanträdesprotoko1l2017-12-18 § 149 antas nämndplanen och detaljbudget för 2018. I nämndplanen inkluderas internkontroll för 2018-2020. Enligt intervjuer består nämndens internkontroll av två delar. En del är sådana kontrollpunkter för
sådant som normalt ingår i verksamheternas uppgifter, som till exempel att göra budgetprognoser och besluta om åtgärder vid eventuella ekonomiska underskott. Denna del av
internkontrollplanen är samma för hela planperioden 2018-2020. Den andra delen utgörs
av årsspecifika kontroller som den interna kontrollen ska fokusera på under året. År 2018
handlar de två årsspecifika kontrollerna om ensamkommande barns möjlighet att påverka
verksamheten samt informationsöverföring. Nämnden har också beslutat om två årsspecifika kontrollområden för 2019, dock inte för 2020.

)

)

Barn- och utbildningsnämnden
I Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotoko1l2017-12-13 § 90 antar nämnden förvaltningens förslag till nämndplan 2018 och flerårsplan 2019-2020, där internkontrollplan ingår.
I intervju kommenteras att nämndplanen gälla i tre år men att den uppdateras varje år.
Det gäller även den interna kontrollplanen.

Kultur och fritidsnämnden
I Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotoko1l2017-12-14 § 64 fastställer nämnden förslag till nämndplan för 2018 och planperioden 2019-2020, där internkontrollplan
ingår.
I nämndplanen för 2018 har avsnittet som handlar om internkontroll getts rubriken "Internkontro1l2017". De specificerade kontrollområdena anger i vilken månad kontrollen
senast ska ha genomfarts och då anges månader under 2017. Vi har inte fått svar på varför
rubriken anger föregående år.
Vid intervjuer framkommer att det är samma kontrollområden 2017 som 2018 och att
kontrollplanen generellt sett inte förändras nämnvärt mellan åren. Det framförs också en
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önskan om att nämnden skulle vara mer aktiv avseende internkontroll- och riskanalysarbetet och ifrågasätta eller kommentera underlag oftare.
Samhällsbyggnadsnämnden
I samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotoko1l2017-12-19 § 77 antar Samhällsbyggnadsnämnden förslag till nämnplan 2018 och planperiod 2019-2020, där internkontrollplan ingår.
Enligt intervju beslutas en ny nämndplan för varje år. År 2018 var det samma kontrollmoment som 2017.
Valnämnden
Vi har inte tagit del av nämndplan eller internkontrollplan för Valnämnden. Vid intervju
bekräftas att nämnden inte har beslutat om någon internkontrollplan för nämndens ansvarsområde.
2.2.2.

Bedömning

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vår bedömning grundas på att alla nämnder förutom Valnämnden har beslutat om internkontrollplan för år 2018.
Vi noterar dock att Kommunstyrelsen och Socialnämnden har återanvänt hela eller delar
av internkontrollplanen från föregående år. Vi noterar också att socialnämnden har beslutat om 2019 års årsspecifika kontroller redan i slutet av år 2017.

års in ternkon tro lip lan har .föregåtts aven
dokumenterad bedömning utifrån risk och väsentlighet som omfattar både ekonomiska och
verksamhetsmässiga risker .för respektive
nämnd.

2018

)

2·3·1.

Iakttagelser

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens internkontroll för år 2018 har enligt nämndplanen föregåtts aven
riskbedömning. I en matris har väsentlighet och risk vägts samman och genererat riskpoäng. Högsta riskpoäng ger 16 poäng och lägsta riskpoäng ger 1 poäng. En bild av matrisen
finns i bilaga 1. Varje kontrollområde i kommunstyrelsens internkontrollplan har bedömts
med hjälp av riskpoäng. Både ekonomiska och verksamhetsmässiga risker har på detta vis
bedömts i internkontrollplanen.
Enligt intervju är det osäkert i vilken utsträckning det har skett en riskanalys inför arbetet
med internkontrollplanen för år 2018. Det framkommer att resultatet av föregående års
internkontrollplan inte alltid vägs in i riskanalysarbetet inför nästkommande års internkontrollplan. Det uppges att riskanalysarbetet sker mer eller mindre godtyckligt då det
inte finns riktlinjer för hur risker ska bedömas, det vill säga var gränsen går för att konsekvensen ska vara kännbar eller allvarlig, och vem som berörs av risken. Vid intervjun lyfts
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också en önskan om att tillsätta en funktion, centralt och/eller för respektive nämnd som
ska ansvara för att internkontrollerna föregås av adekvata riskanalyser och att internkontrollarbetet sker på avsett vis.
Enligt intervjun finns fler aktuella risker än de som har specificerats i internkontrollplanen. Till exempel lyfts risken med att kommunen nyligen har bytt ekonomisystem, eller
att kommunen hanterar allt fler e-fakturor där inte alltid underlagen kontrolleras i samma
utsträckning som vid pappersfakturor, vilket ger upphov till risker i att kommunen betalar
bluff-fakturor, fel pris eller för annan produkt än utlovat m.m. Det betonas att arbetet
med riskanalyser behöver utvecklas och att hela verksamheten behöver engageras i arbetet, inte endast ekonomifunktionerna.

)

Socialnämnden
Socialnämndens internkontroll för år 2018 har enligt nämndplanen föregåtts aven riskbedömning liknande den för kommunstyrelsen och den som finns i bilaga 1. Varje område
som internkontrollplanen omfattar har bedömts med en riskpoäng. Både ekonomiska och
verksamhetsrnässiga risker har bedömts i internkontrollplanen.
Det framkommer i intervju att metoden för att identifiera risker i verksamheten kan förbättras, att ovan nämnd matris inte tillfullo tillgodoser behovet. Det framkommer att det
vore bättre om riskanalysen inkluderar mer diskussioner om vilka risker som finns i verksamheten inför varje år. Det framkommer också att är oklart hur hög risken ska vara för
en viss händelse att det ska generera ett kontrollområde i internkontrollplanen.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 har inte föregåtts aven dokumenterad riskbedömning liknande den matris som finns i bilaga 1.

)

)

I intervju framkommer att förvaltningen alltid använder föregående års uppföljningar av
internkontrollplanen för att identifiera nya riskområden inför nya internkontrollplaner
och att det alltid förs en diskussion om vilka risker som föreligger i verksamheten inför
kommande verksamhetsår.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan har enligt nämndplanen föregåtts aven
riskbedömning liknande den för kommunstyrelsen och socialnämnden (se bilaga l). Både
ekonomiska och verksamhetsrnässiga risker har bedömts i internkontrollen.
Enligt intervju är det nämnden som bedömer risker i verksamheterna utifrån matrisen
som beskrivs ovan. Nämnden bedömer om påverkan är kännbar eller allvarlig och om
riskerna är så pass allvarliga så att de ska inkluderas i internkontrollplanen. Förvaltningen arbetar enligt uppgift inte med riskanalysen, det är tillfullo nämndens uppgift, och det
framgår i intervju att det inte alltid är tydligt och transparent hur nämnden väljer
och/ eller analyserar risker i ekonomi och verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnads nämndens internkontrollplan år 2018 har enligt nämndplanen föregåtts aven riskbedömning liknande den för kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur-
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och fritidsnämnden (se bilaga 1). Endast verksamhetsrnässiga risker har bedömts i internkontrollplanen.
Enligt intervju tar en arbetsgrupp tjänstepersoner fram förslag för riskanalysen inför varje
nytt verksamhetsår. Föregående års uppföljning av internkontrollplanen ligger som
grund. Det finns uttalade riktlinjer för att framförallt allvarliga och möjliga risker ska
uppmärksammas. Av intervjun framgår också att även om den tilldelade riskpoängen är
låg kan det finnas andra anledningar till att riskområdet ska inkluderas i internkontrollplanen.
Valnämnden
Vi har inte iakttagit någon dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys för nämndens ansvarsområde. Det framkommer dock vid intervju att förslag för hur valnämnden kan förbättra arbetet till nästa val har muntligen framförts till nämnden och att nämnden har
beslutat om förbättringsåtgärder.

Bedömning
Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vår granskning visar att samtliga nämnders internkontrollplaner, förutom Valnämndens,
har föregåtts av någon form av riskbedömning. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 har föregåtts aven muntlig riskbedömning.
Kommunens matris för att bedöma risker har inkluderats i alla internkontrollplaner förutom för Barn- och utbildningsnämnden. Vår granskning visar dock att den inte tillfullo
används på avsett vis. I flertalet intervjuer framkommer att riskanalysarbetet ofta sker
godtyckligt. Det är osäkert hur risker i ekonomi och verksamhet ska bedömas och i vissa
fall flyttas risker med från år till år.

)

Samhällsbyggnadsnämnden har inte inkluderat ekonomiska risker i analysen. Kommunstyrelsen lyfter i intervjuer att det finns fler, mer aktuella, risker än de som har inkluderats i internkontrollplanen.

)

Vi bedömer det som positivt att Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden använder föregående års uppföljning av internkontrollplanen för att identifiera
nya riskområden inför nya internkontrollplaner.

Uppföljning och återrapportering av internkontrollplanen sker på ett strukturerat sätt till
nämnden.
Iakttagelser
Enligt styrrnodellen ska nämndplanerna följas upp och dokumenteras i en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ligger till grund för delårsrapport och årsredovisning.
Uppföljningen antas först på nämndnivå för att sedan bli en del av uppföljningen på koncernnivå.
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Vid intervjuer framkommer att systematiken för uppföljning kan förbättras. Det uppges
variera vad nämnderna väljer att fokusera på i uppföljningen och att det inte finns något
kommungemensamt arbetssätt eller system för att registrera uppföljning av internkontrollplaner eller avvikelser som noteras, varför notering av avvikelser och uppföljning riskerar att ske relativt godtyckligt. Vi har tagit del av kommunens senaste årsredovisning
(för 2017) där internkontrollen för 2017 redovisas. Vi noterar att för vissa nämnder kommenteras mer utförligt vilka kontroller som har gjorts och vad utfallet blev, medan för
andra nämnder finns endast en mer övergripande kommentar angående kontroller
och/ eller utfall. Vi noterar att avvikelser inte systematiskt kommenteras.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för
desprotokoll 2018-02-26 § 21.

2017 i

nämndens sammanträ-

Vi har tagit del av Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 där en sammanställning per verksamhet finns för de internkontroller som har genomförts under året. Vi kan
konstatera att avvikelser inte har kommenterats för alla kontrollområden, till exempel
saknas kommentarer om avvikelser för internkontrollområde samhällsbyggnad och kommunikation/IT.
I årsredovisningen för 2017 kommenteras 2017 års utfall av internkontrollplanen för respektive verksamhet.
Socialnämnden
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 i sammanträdesprotokoll
2018-03-05 § 34 och lämnar den till kommunstyrelsen.

)

)

Enligt Socialnämndens verksamhetsberättelse följs den interna kontrollen upp löpande.
Hänvisning till nämndsammanträden där internkontrollområdena har redovisats till
nämnden finns i verksamhetsberättelsen. Vid intervju bekräftas att uppföljning sker fortlöpande i månadsrapporter . Av vår genomläsning av nämndens sammanträdesprotokoll
för perioden januari till oktober 2018 har vi inte uppmärksammat att nämndens två specifika kontroller för år 2018 har följs upp.
I årsredovisningen för 2017 kommenteras 2017 års utfall av internkontrollplanen. Det
förklaras att alla planerade och riktade kontroller inte genomfördes på grund av personalsituationen i staben och på grund av externa kontroller av IVO, Arbetsmiljöverket och
samhällsbyggnadsnämnden som innebar merarbete för förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen för
tokoll 2018-03-14 § 29.

2017 i sammanträdespro-

Vi har tagit del av verksamhetsberättelsen för 2017. Av den framgår att kanslichefen ansvarar för att i samband med årsredovisningen rapportera uppföljningen av internkontrollen. Ytterst är det förvaltningschefen som ansvarar för rapportering till nämnden. Det
framgår också att allvarligare brister ska rapporteras till nämnden omedelbart.
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I verksamhetsberättelsen hänvisas till nämndsammanträdesprotokollet från 2018-03-14
där nämnden godkänner internkontrollen för 2017. Uppföljningen specificeras i beslutsunderlagen för sammanträdet 2018-03-14 § 29: TJänsteutlåtande 2018-02-28 och Internkontroll2017vari vissa avvikelser har noterats.
I årsredovisningen för 2017 kommenteras inte 2017 års utfall av internkontrollplanen. De
kontroller som ingick i internkontrollplanen presenteras.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 i
sammanträdesprotokoll 2018-02-08 § 4 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Av
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse framgår att internkontrollerna har
genomförts utan anmärkning och att ingen avvikelse har registrerats.

)

Enligt intervju följer nämnden upp internkontrollen via delår- och årsredovisning. Det
framgår också att förvaltningschefen ser till att kontrollerna genomförs. Det uppges också
att nämnden uppmuntras till att föreslå nya kontroller inför nästa års internkontroll utifrån föregående års resultat.
I årsredovisningen för 2017 kommenteras 2017 års utfall av internkontrollplanen kort.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 i sammanträdesprotokoll 2018-03-20 § 16 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Vi har tagit del av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2017. Det är två
internkontrollområden som följs upp och kommenteras: Ärendehantering och handläggning. Det framgår av uppföljningen att handläggningen för tillsyns- och kontrollplaner för
lantbruk inte ligger i fas. Därför planeras en satsning under sommaren 2018 på tillsyn av
lantbruk för att komma i fas. I övrigt kommenteras inte avvikelser.

)

Vid intervju framkommer att nämnden inte har beslutat om specifika åtgärder för att
komma tillrätta med handläggningen för lantbruk.
Vid intervju framkommer också att uppföljning av internkontrollplanen sker i delårs- och
årsredovisning. De kontroller som enligt internkontrollplanen ska ske tertialvis följs upp
regelbundet och resulterar i en egen uppföljningsrapport som presenteras i nämnden
varje kvartal. Av vår översiktliga genomläsning av nämndens sammanträdesprotokoll för
perioden januari till oktober 2018 har det inte framkommit att sådana uppföljningsrapporter har presenterats i nämnden.
I årsredovisningen för 2017 kommenteras 2017 års utfall av internkontrollplanen för respektive område i internkontrollplanen.

Valnämnden
Vi har inte tagit del av uppföljning eller återrapportering av internkontroll till Valnämnden.
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Bedömning

Efter genomförd granskning bedöms att kontrollmålet inte är uppfyllt.
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Uppföljning av internkontroll sker i alla nämnder förutom i Valnämnden, men uppföljningen sker på olika sätt och inte strukturerat. I vissa verksamhetsberättelser och andra
uppföljningar av internkontrollplanen samt i årsredovisningen för 2017 är det otydligt om
avvikelser kopplat till internkontrollen har uppmärksammats.

Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av eventuellt rapporterade avvikelser
från internkontrollplanen. Vid noterade brister
har åtgärder vidtagits och återrapporterats till
nämnden.
2.5. 1 .
)

)

Iakttagelser

Som redan nämnts i ovanstående kontrollrnål har inte avvikelser kopplade till internkontrollen kommenterats för alla kontrollområden i alla nämnder. Vid intervju framkommer
att då det inte finns ett kommungemensamt system för att rapportera om avvikelser inom
ramen för internkontroll uppmärksammas inte avvikelserna systematiskt inom kommunen. Vi noterar också att det inte finns en systematik i rapporteringen kring avvikelser
avseende internkontrollen i årsredovisningen för 20l7.
När det gäller Barn- och utbildningsnämndens uppföljning till internkontrollen 2017 (se
avsnitt 2.4.1) finns avvikelser kommenterade avseende barnplaceringar inom förskola och
fritidshem, att barnets schema stämmer med barnets vistelsetid i verksamheten, barn och
elever med skyddad identitet följer gällande handlingsplan, att det finns en "back up" för
system om det skulle bli närverkshaveri, att rutinen för kränkande behandling följs samt
processen inför särskoleinskrivning och omprövning. Till samtliga avvikelser har förvaltningen lämnat åtgärdsförslag genom tjänsteutlåtandet Internkontroll2017 samt Internkontroll BoU 2017. Vid intervju bekräftas att nämnden har beslutat om att genomföra de
föreslagna åtgärderna. Vi har inte i sammanträdesprotokollen noterat att insatserna för de
beslutade åtgärderna har återrapporterats till Barn- och utbildningsnämnden. Enligt uppgift återrapporteras åtgärderna i samband med årsbokslutet.
Vid översiktlig genomläsning av Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Valnämndens,
Samhällsbyggnadsnämndens samt Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll
för perioden 20l8-0l-01 till20l8-1O-01 har inga specifika beslut om åtgärder tagits med
anledning av eventuellt rapporterade avvikelser från respektive nämnds internkontrollplan.

2·5·2.

Bedömning

Efter genomförd granskning bedöms att kontroll målet inte är uppfyllt.
Vår granskning visar att det endast är Barn- och utbildningsnämnden som har beslutat
om åtgärder med anledning av uppmärksammade avvikelser kopplat till internkontrollplanen. Vid tiden för granskningen är det inte någon nämnd som har fått återrapportering
av åtgärder med anledning av noterade brister utifrån internkontrollplanen.
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3.

Sammanfattande bedömning

De övergripande revisionsfrågorna som granskningen ska besvara är följande:
•

Är nämndernas interna kontroll av verksamhet och ekonomi tillräcklig?

•

Föregår nämndernas beslut om intern kontrollplan av adekvata riskanalyser?

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollrnål gör vi den samlade bedömningen att Kommunstyrelsens, Socialnämndens, Kultur- och fritidsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll av verksamhet och ekonomi är delvis tillräcklig. Valnämndens interna kontroll bedöms som inte
tillräcklig. I de nämnder som år 2018 har beslutat om intern kontroll föregås den av någon
form av riskanalys.
Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden:
Granskningen visar att det finns skrivelser avseende hanteringen av intern kontroll, även
till viss del för riskanalys i kommunens styrrnodelI. Det finns dock inget reglemente för
intern kontroll. Vi bedömer att riktlinjer för risk- och väsentlighetsanalysens syfte och
metod behöver utvecklas så att det sker på avsett vis i alla nämnder.

)

Alla nämnder förutom Valnämnden har beslutat om internkontrollplan för år 2018.
Nämndernas internkontrollplaner, förutom Valnämndens, har föregåtts av någon form av
riskbedömning. I intervjuer uppges dock att det ibland kan finnas fler och/eller mer aktuella risker i verksamheterna än de som föranlett kontrollområden i internkontrollplanen.
Detta kan tyda på att risk- och väsentlighetsarbetet inte är tillräckligt inför varje nytt verksamhetsår, eller aU personer med fel kompetens som inte känner verksamheten har gjort
riskanalysen. Att socialnämnden har beslutat om 2019 års årsspecifika kontroller redan i
slutet av år 2017 kan minska förutsättningarna för att uppmärksamma nyuppkomna risker i verksamheten inför varje nytt verksamhetsår.
I ett par intervjuer uppkommer också att uppgifter som normalt finns inom verksamheterna som inte främst är förknippade med högre risk har inkluderats i internkontrollplanen. Detta riskerar att försvaga internkontrollens funktion som kontrollinstrument i verksamheterna.
Vidare bedömer vi att uppföljningen av internkontroll inte sker på ett tillräckligt strukturerat sätt. Det är till exempel i vissa fall otydligt om avvikelser har upptäckts och vilka de i
så fall är. Detta får till följd att det inte är transparent om och i så fall vad nämnden vidtar
för åtgärder för att komma tillrätta i verksamheten.
2018-12-03

&nMyfGt~

Annika Hansson, uppdragsledare/projektledare
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Bilaga 1
Nedan visas kommunens bild av matrisen för risk- och väsentlighet som används i Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

158 (x)

Ks §

KS 2019/159

Svar på – Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till SKL:s rekommendation.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden finansieras av Kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att verka för att kostnaden på sikt ska ingå i
medlemsavgiften till SKL.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den
14 december 2018
att
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m) och nationell samordning
till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
att
kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
att
en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så
väl som staten bidrar långsiktigt.
att
i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela SKL
sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-17
Kommunstyrelsens delegationsordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

159 (x)

Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-13
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/159

Svar på – Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår
1. Att kommunstyrelsen ställer sig positiv till SKL:s rekommendation.
2. Att kostnaden finansieras av kommunstyrelsen
3. Att kommunstyrelsen verkar för att kostanden på sikt ska ingå i
medlemsavgiften till SKL
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde
den 14 december 2018
att:
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m) och nationell
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95
kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
att
kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
att
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en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
att
i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019
Skäl till beslut

Tidigare statlig finansiering av kunskapsstyrning av socialtjänsten har upphört.
Ärendets beredning

Socialchefen har god kunskap om ärendet och har deltagit i diskussioner såväl
regionalt i socialchefsgruppen som i SKL:s nationella socialchefsnätverk.
Bakgrund

Ett antal kvalitetsregister samt en nationell samordning med nätverk på SKL,
samverkan med statliga kunskapsmyndigheter inom området och
sjukvårdsregional- och regionssamverkan med övriga sjukvårdshuvudmän har
byggts upp och är under fortsatt utveckling. Finansieringen har skett med
statsbidrag under ett antal år men den finansieringen har nu upphört. Inom
regionerna finns en betydligt mer omfattande struktur sedan länge som är
finansierad av landstingen.
Förvaltningens ståndpunkt

I och med en beräknad 50 % ökning av antalet äldre vårdtagare de kommande 10
- 15 åren står Sveriges kommuner inför en historiskt svår uppgift både finansiellt
och personalmässigt. Det är i det läget absolut nödvändigt att bedriva
verksamheten kunskapsbaserat för att möta varje behov så kostnadseffektivt som
möjligt.
De allra största kommunerna har egna resurser för att utveckla kunskapsstyrning
något som mindre kommuner som Vingåker aldrig kommer att ha. Vingåker är
därför beroende av samarbete även inom detta område.
Huruvida kostnaderna för socialtjänstens kunskapsstyrning bör ingå i
medlemsavgiften till SKL eller ej är en politisk fråga som endast kan hanteras av
SKL:s ägare.
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Ekonomiska konsekvenser
En årlig kostnad 1 kr och 95 öre per invånare innebär cirka 18 000 kr årligen i kostnad
för Vingåkers kommun.
Bilagor

Följebrev från SKL
Informationsmaterial om rekommendationen
Beslutet skickas till

registrator@skl.se
ekonomienheten
socialnämnden

Ralf Hedin

Kommunchef
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FÖLJEBREV TILL
MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2018

Vårt dnr:
18/00295

Bilaga 1
Kontaktpersoner i
länen

2019-03-06

Fredrik Lennartsson
Avdelningschef
Vård och omsorg

Kommunstyrelserna
för kännedom till socialchef/motsvarande
förvaltningschefer

Rekommendation till kommunernas om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den
14 december 2018:
att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.
Förtydligande avseende meddelande från styrelsen:
Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 20202024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.
Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Process för kommunernas ställningstagande:
Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående
respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens
ställningstagande meddelas till registrator@skl.se
Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om
ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.
En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren
2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens
fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att
tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer
förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.
Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Vård och omsorg

Fredrik Lennartsson

Mari Forslund

Avdelningschef Vård och omsorg

Sektionschef Kvalitet och uppföljning
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

160 (x)

KS 2019/261

Svar på remiss – Åtgärder mot internbelastning av
fosfor i Hjälmaren
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och skickar det till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvatten i Roslagen
utrett vilka metoder som kan vara lämpliga för att minska internbelastningen av bland
annat fosfor i sjön Hjälmaren. Utredningen har resulterat i en rapport som Hjälmarens
Vattenvårdsförbund skickat ut på remiss till sina medlemmar med flera för att få in
synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-06
Remissvar
Remiss
Beslutet skickas till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

108

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-06
Handläggare

Christoffer Sernert
christoffer.sernert@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/261

Yttrande över rapport ”Åtgärder mot internbelastning
av fosfor i Hjälmaren”
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och skickar det till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund.
Beskrivning av ärendet
Under 2018 har IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvatten i Roslagen
utrett vilka metoder som kan vara lämpliga för att minska internbelastningen av bland
annat fosfor i sjön Hjälmaren. Utredningen har resulterat i en rapport som Hjälmarens
Vattenvårdsförbund skickat ut på remiss till sina medlemmar med flera för att få in
synpunkter.
Ärendets beredning
Rapporten har granskats av miljöinspektör som skrivit ett yttrande. Hjälmarens
Vattenvårdsförbund önskar svar senaste den 1 juli 2019.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen är av uppfattningen att rapporten saknar ett
hållbarhetsperspektiv vilket gör att jämförelsen mellan de olika metoderna kan anses
missvisande.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget beslut ger inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Yttrande 2019-261
Beslutet skickas till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund, mia.andersson@hjvvf.se
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Christoffer Sernert
Miljöinspektör
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Datum

2019-05-07
Handläggare

Christoffer Sernert
christoffer.sernert@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/261

Yttrande över rapport ”Åtgärder mot internbelastning
av fosfor i Hjälmaren”
Rapporten saknar ett hållbarhetsperspektiv och jämförelsen av de olika metoderna
kan av den anledningen anses vara lite missvisande. Som beskrivs i rapporten är
framställning av fällningskemikalier väldigt kostsamt och utvinning av den
aluminium som används i fällningskemikalier är även det oerhört kostsamt.
Eftersom det rör sig om två ändliga resurser, framförallt fosfor som kan komma
att bli en bristvara inom en inte alltför avlägsen framtid, bör
hållbarhetsperspektivet ges ganska stort utrymme. Det kan inte anses hållbart att
fälla ut fosforn till botten av sjön för att i framtiden kanske vara tvungna att ta
upp den och därefter separera den från fällningskemikalien eftersom
växttillgängligheten hos fälld fosfor är omdiskuterad. I ett sådant scenario
tillkommer även kostnaderna för separeringen.
Rapportens huvudsakliga fokus verkar ligga på kostnader, i svenska kronor såväl
som i koldioxidutsläpp och inte på vilka åtgärder som skulle kunna vara det mest
gynnsamma i ett större perspektiv.
Interngödning är en del i ett större problem som behöver arbetas med från flera
olika håll och inte något som kan fixas med en snabb, kostnadseffektiv åtgärd.

Christoffer Sernert
Miljöinspektör
Vingåkers kommun
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Rapport C 381 - Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren – kostnad, nytta och konsekvenser

Sammanfattning
I takt med att det svenska samhället genomfört åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen
från reningsverk, industrier och jordbrukssektorn till vattendrag, sjöar och omgivande
kustområden har miljöförhållandena successivt förbättrats i våra vattenområden. Under vissa
förutsättningar kan emellertid historiska utsläpp som skedde för flera decennier sedan fortfarande
påverka miljöförhållandena och graden av näringsrikedom i vattenområdena, ett fenomen som
benämns internbelastning.
Hjälmaren, Sveriges till ytan fjärde största sjö, är ett exempel på en sjö där kraftfulla åtgärder
vidtagits för att minska tillförseln av näringsämnen från omgivande marker, punktkällor och
tillrinnande vattendrag. Likväl är sjön fortfarande att betrakta som mycket näringsrik, vilket bland
annat manifesteras i en hög primärproduktion av växtplankton och en likaledes hög
fiskproduktion. Modellberäkningar tyder på att en stor del av den fosfor som finns i sjöns
vattenmassa har sitt ursprung i en växelverkan, en ständigt pågående cirkulation av fosfor mellan
sjöns vattenmassa och bottensediment. Senare utförda sedimentundersökningar har bekräftat att
det finns en förhållandevis stor pool av mobil potentiellt läckagebenägen fosfor i Storhjälmarens
och östra Hjälmarens bottensediment.
En komplicerande faktor när det gäller Hjälmaren är att det är svårt att fastställa vad som är sjöns
naturliga näringsnivå. Hjälmarens areal och vattenvolym minskade drastiskt när sjön vid två
tillfällen sänktes i slutet av 1800-talet för att skapa nya jordbruksarealer. I och med detta skedde en
omlagring av sediment och tidigare djupare liggande depositionsbottnar blev åtkomliga för vindoch vågdriven erosion. Hjälmaren ligger i ett landskap med en naturligt näringsrik jordmån och
historiska källor vittnar om att sjön under lång tid varit närings- och fiskrik. Inom den svenska
vattenförvaltningen har man emellertid beslutat att för att uppnå en godtagbar ekologisk status
behöver fosforkoncentrationerna i runda tal halveras fån dagens cirka 40 µg/l till cirka 20 µg/l.
Modellberäkningar visar att detta endast är möjligt att uppnå genom kraftfulla åtgärder mot
internbelastningen.
Om fosforkoncentrationen minskade till den fastslagna målnivån skulle den omedelbara
konsekvensen för sjön bli att produktionen av växtplankton, alger, minskade. Detta skulle leda till
att vattnet blev klarare, siktdjupet bedöms öka med 0,5–1 m från dagens nivåer och sannolikt att
frekvensen av så kallade algblomningar minskade. Algblomningar uppstår i speciella situationer
med stabila väderförhållanden och innebär en kraftig ansamling av alger i ytvattnet, varav vissa
släkten av blågrönalger, eller mer korrekt cyanobakterier, kan vara giftiga för människor och djur
som kommer i kontakt med eller dricker vattnet. På sikt skulle den minskade algproduktionen,
vilken utgör basen i den akvatiska näringsväven, också leda till att produktionen av fisk minskade
i sjön. Hur det skulle slå mellan olika fiskarter, vilka som skulle missgynnas och vilka som
eventuellt skulle gynnas av ett klarare vatten är svårt att förutsäga. Den går dock inte att utesluta
att den för yrkes- och fritidsfisket viktiga gösen skulle påverkas negativt. Gös är en fiskart som
gynnas av näringsrika och grumliga förhållanden där den tack vare god syn har
konkurrensfördelar. Gösens stapelföda är nors och i vilken utsträckning den skulle minska eller
öka i utbredning vid sänkta näringsnivåer är oklart.
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För att reducera internbelastningen finns i teorin ett antal möjliga åtgärder att tillgripa, alltifrån att
fysiskt gräva bort sediment eller avleda fosforrikt bottenvatten till att fiska ut vitfiskbestånd eller
med hjälp av fällningskemikalier på likartat sätt som i avloppsreningsverk fälla ut fosforn i icke
biotillgängliga former. Den metod som såväl internationellt som i Sverige är mest beprövad är att
genom att dosera ett aluminiumsalt till vattenområdets vattenmassa eller bottensediment fälla ut
fosforn i bottensedimenten i en form där den inte kommer att läcka tillbaka till vattenmassan utan
begravas i en stabil förening. Det är en process som sker naturligt i de flesta vattenmiljöer,
aluminium är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan, men i områden med överskott på
fosfor finns helt enkelt inte dessa bindarpartiklar i tillräcklig omfattning för att kunna förenas med
all den tillgängliga fosforn. Ett tiotal sjöar i Sverige har behandlats på detta sätt med övervägande
gott resultat och i Nordamerika har ett hundratal sjöar sedan 1960-talet aluminiumbehandlats. I
Stockholmsregionen finns beslut på att restaurera ytterligare ett tiotal vattenområden med denna
metod inom de närmsta åren.
Modellberäkningar har visat att för att nå ned till de önskvärda fosfornivåerna i Hjälmaren
behöver ungefär halva bottenarealen, cirka 200 km2, aluminiumbehandlas på ett sådant sätt att
fosforläckaget helt upphör. En så stor sammanhängande yta har tidigare aldrig behandlats vare sig
i Sverige eller internationellt. Kostnadskalkylen för en operation av detta slag är därför osäker men
kan, baserat på ett antagande att 50 g aluminium/m2 är en erforderlig dos grovt skattas till mellan
450 och 750 MSEK. För att genomföra åtgärden fullt ut behöver ca 100 000 ton aluminiumsalt
doseras i Hjälmaren. Det motsvarar cirka 100 års förbrukning av fällningskemikalier vid Örebros
kommunala reningsverk. Att producera aktuella fällningskemikalier är en förhållandevis energioch resurskrävande process. Med hjälp av en så kallad livscykelanalys kan det samlade
koldioxidutsläppet som tillverkning, transport och spridning av aluminiumsalt vid en
fullskalebehandling genererar uppskattas till 75 000 ton. Det motsvarar 5 % av de årliga estimerade
koldioxidemissionerna från Örebro län. Aluminium kan vid låga eller höga pH-värden gå i lösning
och utöva toxisk verkan mot organismer, exempelvis fisk. Ett välkänt fenomen från försurade sjöar
är att löst aluminium kan fällas ut på fisks gälar där pH-värdet är högre, vilket leder till en
försämrad syreupptagningsförmåga. Hjälmaren har ett välbuffrat nära neutralt vatten där det inte
föreligger någon risk att pH varierar mellan de ytterligheter där fria aluminiumjoner löses ut.
Fiskdöd har vid ett flertal tillfällen observerats i Hjälmaren men inte kunnat knytas till förhöjda
aluminiumkoncentrationer utan mer sannolikt berott av ansträngda syreförhållanden.
En annan metod som har viss potential i Hjälmaren vore att kraftigt minska på bestånden av fisk,
framförallt arter som braxen, mört, nors och gärs genom utfiskning. Genom ett hårt fisketryck
lyfter man handgripligen en viss mängd fosfor ur sjön. I Hjälmaren finns uppskattningsvis en
stående fiskbiomassa på 10 000 ton och en årlig fiskproduktion på cirka 2 000 ton. Om man skulle
fiska upp en mängd motsvarande hela den årliga fisktillväxten så avlägsnas 20 ton fosfor (fisk
består som de flestas organismer till cirka 1 % av fosfor). Åtgärden ger således en långt mindre
fosforreduktion än vad som krävs för att nå miljömålet men skulle om den genomfördes under ett
antal på varandra följande år kunna ge en avsevärd effekt. En positiv sidoeffekt av denna åtgärd är
att man tillgodogör sig en resurs, den upptagna fisken, som om den inte kan användas som
människoföda eller djurfoder, i vart fall kan användas för biogasproduktion. En potentiellt negativ
effekt är givetvis att man genom att minska på bestånden av bytesfisk minskar på födotillgången
för rovfisk, exempelvis gös. Det förekommer redan vid nuvarande förhållanden att gös under vissa
perioder går över till att äta vitfisk när tillgången på nors sviktar.
Muddring av bottensediment är en relativt vanlig åtgärd i miljövårdsammanhang när det handlar
om att sanera avgränsade områden från miljöfarliga ämnen. Att i större skala muddra bottnar i ett
vattenområde av Hjälmarens storlek i syfte att avlägsna fosfor har dock inte tidigare provats. För
att åstadkomma en erforderlig reduktion av internbelastningen i Hjälmaren skulle de översta 10
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centimetrarna på en yta av cirka 100 km2 av de djupare liggande bottnarna i Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren behöva muddras bort. Det motsvarar 10 Mm3 muddermassor före avvattning. En
teknik som diskuterats under senare år är så kallad lågflödesmuddring, vilket innebär att under
långsamt tidsförlopp successivt sugmuddra ytsedimenten och sprida de erhållna muddermassorna
som jordförbättringsmedel på omgivande åkermarker. Tekniken är än så länge i sin linda och har
enbart verifierats i pilotskala. Ett flertal projekt där tekniken ska testas framöver har emellertid
initierats. Konventionell muddring att antigen gräva eller sugmuddra områden och transportera
muddermassorna till en deponi på land är emellertid en beprövad teknik. En mycket grov kalkyl
ger vid handen att kostnaden för att genomföra erforderlig muddring skulle hamnar runt 2
miljarder SEK och de koldioxidutsläpp som genereras vid muddring och kvittblivning av
muddermassor är av samma storleksordning som vid en aluminiumbehandling. Vid muddring
krävs att försiktighetsåtgärder vidtas för att inte spill av materialet som tas bort förorsakar
grumling av vattenmassan eller att miljöfarliga ämnen sprids till omgivande vattenmiljöer.
Erfarenheter från ett antal muddringar i Sverige i samband med infrastrukturprojekt i bland annat
hamnar och farleder och strandnära förorenade områden som ska bebyggas visar att de risker som
föreligger går att hantera med skyddsåtgärder, exempelvis när på året muddringar utförs och
genom att avgränsa undervattensarbeten med olika former av grumlingsskydd.
I nedanstående tabell sammanfattas kostnader, åtgärdspotential och sidoeffekter av studerade
åtgärdsalternativ
Reduktionsfiske

Aluminiumbehandling

Lågflödesmuddring

Konventionell
muddring

Kostnad per
kg avskilt
fosfor (SEK)

1 500–2 000

400–700

oklar

1 000 (mycket
osäkert värde)

Potential i
Hjälmaren
(ton
fosfor/år)

20

4 000 (i princip hela
förrådet av mobil
fosfor i sedimenten)

4 000 (i princip
hela förrådet av
mobil fosfor i
sedimenten)

4 000 (i princip
hela förrådet av
mobil fosfor i
sedimenten)

Positiva
sidoeffekter

Upptagen fisk kan
användas för olika
ändamål, t.ex. som
foder eller som
substrat för
biogasproduktion.
Åtgärden ger ett
positivt
koldioxidnetto

Åtgärden kan leda
till jordförbättring
på omgivande
åkermarker om det
är praktiskt möjligt
att genomföra

Åtgärden kan
leda till
jordförbättring
på omgivande
åkermarker om
det är praktiskt
möjligt att
genomföra

Negativa
sidoeffekter

Rovfiskbestånden i
Hjälmaren kan
komma att minska
av åtgärden och
leda till sämre
förutsättningar för
yrkes- och
fritidsfiske

Åtgärden är
resurskrävande och
leder till relativt
kraftiga
koldioxidutsläpp vid
framställning av
fällningskemikalierna

6

Åtgärden är
resurskrävande
och leder till
relativt kraftiga
koldioxidutsläpp
vid upptag och
transporter av
muddermassor
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Rättsläget när det gäller åtgärder mot internbelastning är oklart. I Stockholms län där man under
årens lopp aluminiumbehandlat ett tiotal sjöar har åtgärden inte krävt något tillstånd enligt
miljöbalken. I Kronobergs län har Växjö kommun nyligen ansökt om och erhållit ett tillstånd för
miljöfarlig verksamhet från Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att
aluminiumbehandling inte kan prövas som miljöfarlig verksamhet. HaV utreder för närvarande
frågan och har för avsikt att komma med en vägledning.
Sammantaget visar denna utredning att:

-

För att uppnå de uppsatta miljömålen behöver totalfosforkoncentrationen i sjön minska
från dagens nivå på cirka 40 µg/l till cirka 20 µg/l. För att åstadkomma detta måste
kraftfulla åtgärder vidtas mot internbelastningen av fosfor

-

Åtgärder mot internbelastning skulle leda till en minskad produktion av växtplankton, ett
ökat siktdjup med cirka en meter och sannolikt en minskad frekvens av algblomningar

-

Den sammanlagad fiskproduktionen i sjön skulle minska om åtgärder genomförs. Hur
detta skulle slå mot enskilda arter är vanskligt att förutsäga men det finns en risk att
gösbeståndet skulle minska

-

Det är tekniskt möjligt att genomföra åtgärder som väsentligt reducerar internbelastningen
av fosfor till Hjälmarens vattenmassa

-

Av de åtgärder som studerats är kunskapsläget beträffande effektivitet, kostnader och
konsekvenser störst vad gäller aluminiumbehandling som utförts i ett tiotal sjöar i Sverige
och ett hundratal internationellt. Att genomföra en aluminiumbehandling av de aktuella
Hjälmarbassängernas halva ackumulationsbottenareal skulle kosta i storleksordningen 750
MSEK

-

Även en omfattande muddring av sjöns djupare liggande bottensediment skulle ge en
motsvarande effekt som en aluminiumbehandling. Kostnaden för denna åtgärd är i
nuläget svår att uppskatta men bedöms till storleksordningen 2 miljarder SEK. En sådan
operation skulle generera i storleksordningen 20 Mm3 muddermassor

-

Både aluminiumbehandling och muddring inklusive kvittblivning av muddermassor är
relativt resurskrävande åtgärder. De koldioxidemissioner som genereras vid tillverkning
och spridning av fällningskemikalier uppskattas till storleksordningen 75 000 ton

-

Reduktionsfiske av vitfisk skulle kunna bidra till en del av betinget vad avser fosfor till en
förhållandevis låg kostnad och med ringa miljöpåverkan men innebär också en potentiell
risk för att rovfiskbeståndet minskar

-

De miljörisker som kan identifieras vid olika åtgärder, exempelvis aluminiums potentiella
toxicitet eller grumling i samband med muddring bedöms som små och hanterbara. Det
väsentliga ur ett sammanvägt samhälleligt miljöperspektiv är väga nyttan av åtgärden i
form av förbättrad vattenkvalitet mot risken för ett försämrat fiske och de kostnader och
den resursförbrukning och därtill kopplade koldioxidemissioner som åtgärderna medför
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Inledning
Inom Hjälmarens vattenvårdsförbund diskuteras Hjälmarens miljöförhållanden. Hur mår
Hjälmaren idag? Hur har det sett ut historiskt och vilken vattenkvalitet vill man ha i framtiden är
viktiga frågor att besvara för de beslutsfattare som har möjlighet att påverka den framtida
utvecklingen av sjön.
Hjälmaren anses övergödd, d.v.s. att tillförseln av näringsämnen, framförallt fosfor och kväve,
under längre tid varit onaturligt hög, vilket påverkat de ekologiska förhållandena negativt. Trots
att omfattande åtgärder genomförts för att reducera näringsämnestillförseln från landbaserade
källor exempelvis kommunala reningsverk, industrier och läckage av växtnäringsämnen från
jordbruksmark visar kontinuerliga mätningar att fosforkoncentrationerna i Hjälmarens centrala
och östra bassänger i princip är desamma som på 1980-talet. Modellberäkningar indikerar att en
betydande del av tillförseln av fosfor till sjöns vattenmassa har sitt ursprung i bottensedimenten
från Hjälmarens djupare delar, så kallad internbelastning.
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Naturvatten i Roslagen erhållit uppdraget att
med hänsyn till kostnad, effekt, miljökonsekvens, juridiska aspekter, konsekvenser för yrkes- och
fritidsfisket samt andra möjliga motstående intressen belysa för- och nackdelar med olika åtgärder
för att minska internbelastningen i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.

Bakgrund
Hjälmaren är och har under lång tid varit en näringsrik sjö. Produktionen av växtplankton (alger),
den så kallade primärproduktionen, vilket utgör basen i den akvatiska näringsväven är hög.
Växtplanktonproduktionen stimuleras av den goda tillgången på lösta näringsämnen. I
sötvattensystem är vanligtvis tillgången på fosfor den begränsande resursen för algtillväxten. Den
höga primärproduktionen leder även till att sekundärproduktionen av djurplankton,
bottenlevande djur, bytesfisk och rovfisk år god. Algtillväxten leder även till att vattnet i
Hjälmaren är förhållandevis grumligt och att det emellanåt i samband med stabila
väderförhållanden uppstår ansamlingar av alger i ytvattnet, så kallade algblomningar.
Äldre uppgifter tyder på att Hjälmaren varit näringsrik under lång tid, i vart fall sedan 1700-talet
(referenser i NV, 1996 och Degerman et al., 2001). En drastisk förändring av sjön ägde rum i slutet
av 1800-talet då sjön genom utdikning sänktes närmare 2 m varvid knappt 200 km2 torrlades.
Håkanson (1978) beräknade att sjöns livslängd därigenom minskades med cirka 1000 år.
Sjösänkningen orsakade stora förändringar i sjön genom utsvallning av sediment mot djupare
liggande bottnar och kolonisation av vattenväxter på nya grundbottnar som blev tillgängliga för
vegetation att etableras på.
Hjälmaren, Sveriges till ytan fjärde största sjö, har med sin karaktär av grund lerslättsjö som
genom utdikningsföretag avsevärt sänkts inga direkta motsvarigheter i Sverige eller annorstädes i
norra Europa. Det är därför svårt, för att inte säga omöjligt, att fastslå vad som är de naturliga
miljöförhållandena i sjön och vilka nivåer av näringsrikedom som är eftersträvansvärda. Det är
emellertid tveklöst så att den externa tillförseln av näringsämnen ökade under 1900-talet med
införande av vattenklosetter i tätorter och användandet av konstgödsel inom jordbruket. En stor
avlastning av sjöns fosfortillförsel skedde i början 1970-talet när Örebro stad förbättrade reningen
av det kommunala avloppsvattnet. Den externa tillförseln av fosfor till Hjälmaren minskade då
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från cirka 200 ton/år till 50 ton/år. Som ovan nämnts skedde dock ingen nämnvärd minskning av
fosforkoncentrationerna i Storhjälmaren eller Östra Hjälmaren. En hypotes är att den historiska
tillförseln av fosfor innan moderna reningsmetoder infördes fortfarande cirkulerar i sjön och
omväxlande frigörs och fastläggs i sedimenten, så kallad internbelastning. En inventering av
bottensedimentens fosforförråd (Malmaeus & Rydin, 2015) har visat att det finns cirka 4 000 ton
potentiellt rörlig fosfor i de översta sedimentlagren. Det motsvarar i runda tal 30 års tillförsel av
avloppsvatten från Örebro innan modern reningsteknik infördes.
Modellberäkningar (Malmaeus & Karlsson, 2015) indikerar att drygt 250 ton fosfor/år motsvarande
cirka 80 % av den sammanlagda tillförseln (Fig. 1) har sitt ursprung i fosforläckage från
sedimenten. Om denna fosforkälla reducerades skulle det givetvis få långtgående konsekvenser för
fosforkoncentrationerna i vattenmassan.
21 ton/år, 7%

3 ton/år, 1%
29 ton/år, 9%
Svartån ink. Örebro
ARV
Övriga vattendrag
Atmosfärisk deposition

264 ton/år,
83%

Internbelastning

Figur 1.

Olika källors bidrag till fosfortillförseln till Hjälmaren. Data från Malmaeus & Karlsson,
2015.

Åtgärdsbehov
Inom den svenska vattenförvaltningen har man beslutat att för att uppnå god ekologisk status
behöver fosforkoncentrationerna i Storhjälmarens och Östra Hjälmarens ytvatten minska från
dagens nivåer på cirka 40 µg/l till cirka 20 µg/l. Modellberäkningar (Malmaeus & Karlsson, 2015)
indikerar att detta är möjligt att uppnå om kraftfulla åtgärder sätts in mot internbelastningen.
Beräkningarna antyder att om åtgärder som reducerar internbelastningen med 50 % genomförs
parallellt med att man också minskar den externa tillförseln med 50 % kommer man att nå
fosforkoncentrationer som ligger i närheten av nivån för god ekologisk status i Storhjälmaren (Fig.
2).
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Figur 2.

Mellanfjärden

Storhjälmaren

Alla

Intern

Extern

Normal

Alla

Intern

Extern

Normal

Alla

Intern

Extern

Normal

Alla

Intern

Extern

Normal

0

Östra Hjälmaren

Modellerad halt av totalfosfor (µg/l) i ytvatten (årsmedelvärde) i Hjälmarens fyra
bassänger under nuvarande betingelser (grönt), 50 % minskad extern tillförsel
(blått), behandling av 50 % av bottenarealen i Storhjälmaren (orange) samt
kombinerade åtgärder (lila). I figuren visas också gränsen för god status i
respektive bassäng (röd linje). Från Malmaeus & Karlsson (2015).

Konsekvenser av åtgärder
Åtgärder mot internbelastningen syftar till att sänka koncentrationerna av fosfor i Hjälmarens
ytvatten och därigenom minska produktionen växtplankton, vilket sannolikt skulle leda till att
vattnet blir klarare och att frekvensen av kraftiga algblomningar minskar. Ett potentiellt
motstående intresse mot att sänka näringsförhållanden i Hjälmaren är att åtgärden skulle kunna
innebära en minskad produktion av kommersiellt och för fritidsfiske intressanta fiskarter,
framförallt gös som gynnas av näringsrika och grumliga förhållanden och eventuellt även leda till
minskande kräftbestånd. Det har sedan början av 1970-talet tagits fram ett antal empiriska
samband som relaterar fosforhalter i sjöar med produktionen av allt ifrån växtplankton till fisk
(Peters, 1986). I Tabell 1 och Figur 3 redovisas några biologiska variabler som visat sig korrelera
väl med totalfosforhalten i ytvattnet och hur dessa skulle påverkas om åtgärderna att begränsa den
externa och interna fosfortillförseln genomförs.
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Tabell 1.

Prediktion av några sjökarakteristiska variabler före respektive efter att åtgärder för att
minska fosfortillförseln genomförts baserat på regressioner till totalfosforkoncentration enligt
Peters, 1986; Downing et al., 1990 och Sandström et al., 2016.
Efter åtgärder

Totalfosforkoncentration (µg/l)

40

20

Klorofyll (µg/l)

13

5

Siktdjup (m)

3,5

4,2

Växtplanktonbiomassa (g/m3)

5,2

2,0

Blågröna alger biomassa (g/m3)

1,6

0,8

Bottenlevande djur biomassa (ton)

4 600

2 800

Fiskbiomassa (ton)

10 000

6 000

Fiskproduktion (ton/ år)

1 800

1 200

%

Nuvarande förhållanden

Figur 3.
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Efter åtgärder

Predikterad procentuell förändring av några sjökarakteristiska variabler efter åtgärder mot
internbelastning baserat på regressionsmodeller enligt Peters, 1986; Downing et al.,
1990 och Sandström et al.

Av Tabell 1 och Figur 3 framgår att den halvering av totalfosforkoncentrationerna som bedöms
kunna uppnås om åtgärderna genomförs fullt ut skulle leda till en avsevärd minskning av
primärproduktionen, mätt som koncentration av klorofyll och att siktdjupet, ett mått på vattnets
klarhet skulle öka med knappt en meter. Biomassan av olika funktionella grupper i ekosystemet
skulle minska och det skulle även påverka produktionen av fisk som skulle minska med en
tredjedel jämfört dagens nivå. Prediktioner av detta slag är givetvis förenade med stora
osäkerheter och skall inte tolkas bokstavligt men de ger en fingervisning av hur systemet skulle
svara på en minskad fosfortillförsel.
Till de potentiellt positiva effekterna av en minskad näringsrikedom hör en minskad biomassa av
blågröna alger eller mer korrekt cyanobakterier. Det är denna typ organismer som kan förorsaka
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algblomningar som understundom är toxiska. Huruvida frekvensen av besvärliga algblomningar,
som till sin natur är oförutsägbara då de i hög grad är kopplade till vissa stabila väderförhållanden,
kommer att minska skall låtas vara osagt men den genomsnittliga tillväxten av denna algtyp
kommer att minska med lägre fosforkoncentrationer i vattnet. På grund av sin svårförutsägbarhet
och variabla natur finns ingen statistik på hur vanligt algblomningar är i Hjälmaren i dagsläget.
Det allmänna intrycket efter diskussioner med yrkesfiskare som vistas stora delar av året på sjön
och har gjort så under flera decennier är emellertid att frekvensen av algblomningar minskat under
senare år.
Under 1970-talet skedde en väsentlig förändring av mjukbottenfaunasamhället i Hemfjärden och
Mellanfjärden när biomassorna av glattmaskar minskade (Lst, 1984). Detta var sannolikt en
konsekvens av minskad organisk belastning från Örebro tätort efter vidtagna åtgärder i
reningsverket. Några dramatiska förändringar i bottenfaunasamhällets artsammansättning är inte
att förvänta om näringsnivåerna sänks i Hjälmaren. Däremot talar erfarenheter från norra Vänern
som blivit näringsfattigare under senare år mot att tätheter och biomassor av mjukbottenfauna
kommer att minska (Sandström et al., 2015). Av speciellt intresse för Hjälmaren är dess bestånd av
signalkräfta som utgör en viktig resurs för både yrkes- och husbehovsfiske. Att det finns starka
bestånd av signalkräftor i Vättern trots att det är en extremt näringsfattig sjö talar emot att en
minskad näringsrikedom i Hjälmaren skulle få kräftbestånden att svikta.
Vad avser fiskpopulationerna så är beståndet av gös av extra intresse eftersom den är viktig såväl
för yrkes- som husbehovs- och fritidsfisket. Gös är en fiskart som anses gynnas av näringsrikedom,
bland annat därför att den tack vare god syn har en konkurrensfördel i grumliga vatten. Det finns
ett statistiskt samband mellan göstäthet och siktdjup (Bergström et al., 2007). Det är därför rimligt
att anta att gösbeståndet skulle minska om näringsnivåerna i Hjälmaren. Hur mycket är dock
vanskligt att uttala sig om. Stapelfödan för gös är den pelagiskt simmande norsen som normalt
upptar en stor del av den samlade biomassan av bytesfisk i sjön. Uppgifter från fiskarkåren pekar
emellertid på att norsbeståndet minskat under senare tid och att gösen delvis gått över till att äta
vitfisk (mört, braxen m.fl. arter av karpfiskar). Det förefaller således som att gösbeståndet redan i
dagsläget är begränsad av födotillgången och att en sänkt näringsnivå därmed ganska omgående
skulle kunna få följdverkningar för gösbeståndet. I Stockholms skärgård har bestånden av gös
minskat radikalt under senare år sannolikt som en följd av minskad belastning av näringsämnen
från Stockholms reningsverk. I Figur 4 redovisas sambandet mellan näringsrikedom (mätt som
klorofyll) och yrkesfiskets fångster per hektar i de fyra stora sjöarna i Sverige.

Hjälmaren

Mälaren
Vänern
Vättern

Figur 4.

Koncentrationer av klorofyll plottade mot yrkesfiskets fångster av gös i de fyra stora sjöarna
i Sverige. Data från Sandström et al., 2016.

12

123

Rapport C 381 - Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren – kostnad, nytta och konsekvenser

Ovanstående resonemang motsägs delvis av erfarenheter från den estländska sjön Vörtsjärv som
har vissa likheter med Hjälmaren. Där har man trots svagt minskande näringsnivåer sett ökade
fångster av gös och braxen under senare år (Vilbaste et al., 2016).
En potentiellt positiv effekt av sänkta näringsnivåer är att sedimentationen av dött organiskt
material (seston) skulle minska och att sannolikheten för temporär syrgasbrist i samband med
stabila vädersituationer därmed också skulle kunna minska. 1980 och 1982 förekom relativt
omfattande fiskdöd i Hjälmaren (Lst, 1984), som sannolikt kan hänföras till syrgasbrist även om det
vid den tidpunkten förelåg diskussioner om utsläpp av aluminium från dåvarande Örebro
pappersbruk bidragit till situationen. Även under den extremt varma sommaren 2018 förekom
fiskdöd i Hjälmaren och även i Mälaren där stora mängder död nors sågs flyta i ytan i vattnen
utanför Rosersbergs slott (Einar Olsson, Sigtuna fiskevårdsförening, pers. komm.). Den laxartade
norsen är känslig för låga syrgasnivåer.

Metodbeskrivning
Kriterier för åtgärder
Syftet med denna sammanställning är att gå igenom olika möjligheter att genom interna åtgärder
minska fosfortillgången i Hjälmarens vattenmassa. Fosforns kretslopp bryts antingen innan den
har läckt från sedimenten eller så tas den bort efter att den har lagrats in, via plankton, i t.ex.
fiskbiomassa. Principiellt innebär några av åtgärderna export av fosfor från sjön i form av sediment
och fisk. Andra innebär ökad bindningsförmåga i bottensedimenten.
En uppdelning görs baserat på om metoden är kommersiellt gångbar och om en
kostnadseffektivitet kan beräknas. Nästa kategori är de metoder som finns tillgängliga men där det
har varit svårt att beräkna kostnadseffektiviteten. Ytterligare en kategori är metoder som fungerar i
experimentskala eller i teorin. Dessa tas med för att dels belysa vad som finns i ”pipeline”, dels för
att i någon mån vara heltäckande i en diskussion om vad som kan göras vad gäller interna
åtgärder i Hjälmaren.
Det mesta av fosforn i ett sjöekosystem återfinns i de översta decimetrarna sediment. Men endast
en mindre andel av den fosforn kommer att mobiliseras och läcka tillbaka till vattenmassan. För en
rättvisande bedömning av kostnadseffektiviteten av att göra åtgärder för att inaktivera/ta bort
sedimentfosfor tas bara hänsyn till den andel av fosforn som förr eller senare kommer att läcka till
vattenmassan och vara tillgänglig för primärproduktion. Den bedömningen kan göras då
fosforinnehållet i Hjälmarens sediment har undersökts med så kallad fosforfraktionering. Det
innebär att det är känt vilken andel av det totala fosforinnehållet i ett sedimentskikt som kommer
att frigöras (Malmaeus & Rydin 2015). Den andelen är störst i de översta centimetrarna sediment,
för att klinga av med ökat sedimentdjup. Vid 15–20 cm sedimentdjup har all den läckagebenägna
fosforn mobiliserats och läckt ut, vilket innebär att det inte bidrar till minskat internbelastning att
ta bort sediment djupare än så. Vidare visade fosforfraktioneringen att när ett ytsediment
avlägsnas så kan ca hälften av det totala fosforinnehållet tillgodoräknas eftersom hälften av det
totala fosforinnehållet består av läckagebenägen sedimentfosfor som förväntas frigöras under en
period motsvarande ett decennium (Fig. 5)
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Figur 5.

Fosforns fördelning i Storhjälmarens och Östra Hjälmarens sediment. Inert P indikerar den
koncentration (710 µg P/g TS) med vilken fosfor antas begravas. Fe-P och Org-P
representerar läckagebenägna fosforformer. Data från Malmaeus & Rydin (2015).

En längre omsättningstid innebär att även om åtgärdspotentialen är stor, som för sedimentfosfor,
så innebär den genomsnittliga omsättningstiden att relativt stora mängder läckagebenägen
sedimentfosfor behöver tas bort eller inaktiveras för att frisättningen av löst fosfor ska reduceras.
Givet att internbelastningen (ca 250 ton fosfor/år) bara härrör från den fosfor som är bunden i
organiska föreningar (Org-P) i sedimenten (2165 ton fosfor), innebär det en omsättningstid på ca 8
år för den fosforpoolen. Inkluderas även den järnbundna fosforn (Fe-P) i underlaget för en
genomsnittlig omsättningstid blir det totala förrådet av läckagebenägen sedimentfosfor (4330 ton)
baserat på den årliga internbelastningen 264 ton/år får en genomsnittlig omsättningstid på 16 år
enligt Malmaeus & Rydin 2015).
Det kan diskuteras om järnbunden fosfor ska inkluderas i den läckagebenägna fosforpoolen. Den
inkluderas regelmässigt när t ex mängden aluminium doseras för att binda den läckagebenägna
fosforn, eftersom den löser upp sig vid syrgasbrist i ytsedimenten och den är heller inte stabil nog
att begravas i djupare, ofta syrgasfria, sedimentlager. Men om de stora mängder järnbunden fosfor
som finns lagrade i Hjälmarens ytligare sedimentlager inte går i lösning vid kortare perioder av
skiktning och ansträngda syrgasförhållanden i bottenvattnet, kan de betraktas som inaktiva vad
gäller fosforomsättningen.
Det bör i det här sammanhanget påpekas att det förekommer järn-fosforföreningar som endast
bildas, och är stabila, under syrefria förhållanden (vivianit). Men dessa är sannolikt inte
kvantitativt viktiga i Hjälmarens väloxiderade sediment.
För att kunna jämföra olika åtgärder tas hänsyn till att muddring och aluminiumbehandling
fokuserar på förrådet av läckagebenägen sedimentfosfor; över hela (eller delar av) den bottenyta
där näringsrika partiklar sedimenterar och ackumuleras (Fig. 6).
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Hjälmaren

Resuspension: 867 t

Utflöde: 38 t

Inflöde: 53 t

Sedimentation: 276 t
Läckage: 264 t

Förråd i sediment:
Org-P 2165 t
Fe-P 2165 t

Figur 6.

Förråd i vattnet:
150 ton

Begravning: 86 t

Hjälmarens fosforbalans och förråd av fosfor i sediment och vattenmassa. Från Malmaeus &
Karlsson, 2015; Malmaeus & Rydin, 2015.

LCA
Livscykelanalyser (LCA) är en metod för att ur ett helhetsperspektiv belysa och bedöma
miljöaspekter och potentiella miljöeffekter förknippade med en produkt eller ett system.
Bedömning görs genom att identifiera och sammanställa relevanta in- och utflöden för systemet,
utvärdera potentiella miljöeffekter som är förknippade med dessa flöden samt tolka resultaten. En
fullständig LCA omfattar studie av hela livscykeln hos det studerade systemet från utvinning av
råvaror, förädling av råvaror och energi, tillverkningsprocesser, transporter, användning,
återvinning till slutlig kvittblivning. De allmänna kategorierna av miljöeffekter som normalt
beaktas är resursanvändning, mänsklig hälsa och ekologiska konsekvenser. I ett tidigare projekt
vid IVL (Karlsson et al., 2012) har en grovt förenklad livscykelanalys utförts på de alternativa
åtgärder som redovisats för att minska fosfortillförseln till kustområdet utanför Gävle där syftet
enbart varit att skatta de olika metodernas potential att generera koldioxidutsläpp.
Vid kemisk fällning i såväl reningsverk som direkt i vattenområden uppkommer
koldioxidemissioner huvudsakligen vid tillverkning och transport av fällningskemikalier. För
LCA:en har en programvara benämnd GaBi som bland annat innehåller en emissionsdatabas för
ett stort antal tillverkningsprocesser och produkter använts. Resursförbrukning vid tillverkning
skiljer sig avsevärt mellan olika fällningskemikalier. Vid behandling av bottnarna utanför Gävle
antogs att polyaluminiumklorid (PAX XL 100) doserades utmed bottnarna. De beräknade
koldioxidemissionerna för aluminiumbehandling uppgår till 70 kg koldioxidekvivalenter per kg
avskild fosfor. Den absoluta majoriteten av koldioxidemissionerna genereras vid framställningen
av fällningskemikalierna och enbart till en mindre del vid den fartygsburna spridningen av
materialet. I kalkylen antogs att 100 kg fällningskemikalie behövs för att fastlägga 1 kg fosfor.
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Utvärdering av åtgärder
Reduktionsfiske
Metoden syftar egentligen mot att förändra näringsväven i övergödda, grunda, sjöar mot ett
rovfiskdominerat system med klarare vatten och återetablering av undervattensvegetation men är
också en metod att bortföra fosfor. Genom att selektivt fiska på så kallad vitfisk (mört, björkna,
braxen) så kan den förändringen, ett ekosystemskifte, ske om ett antal andra villkor är uppfyllda
(Bernes et al., 2015). Metodens möjligheter att få till ekosystemskifte i Hjälmaren bedöms inte i
denna sammanställning, eftersom metodens effekter är osäkra och svåra att kvantifiera. Det
innebär att metodens potential troligtvis underskattas. Här kvantifieras effekten på fosforexporten
från sjön
Vitfisk (mört, björkna, braxen, löja) innehåller mellan 0,5 och 1 % fosfor av våtvikten vilket gör att
det kan vara ett sätt att ta bort fosfor från en sjö i form av fiskbiomassa. Metoden kan vara
kostnadseffektiv om man exempelvis vintertid lokaliserar braxenstim som samlar sig i större stim
och med not tar upp dem. I fiskrika sjöar kan man ta upp vitfisk för 20 kr/kg fisk (företaget Klara
vatten). Det motsvarar drygt 2000 kr/kg fosfor och måste betraktas som ett kostnadseffektivt sätt
att avlägsna aktiv, biotillgänglig fosfor från en sjö. Nyligen genomförda reduktionsfisken i
Växjösjöarna har nått en kostnadseffektivitet på 15 kr/kg fisk (Hedrén 2018)
Medelfiskbiomassan i Storhjälmaren har skattats till 200–400 kg per hektar (Alfred Sandström och
Thomas Axenrot, SLU, pers. komm.). De andra fjärdarna har inte undersökts men
uppskattningsvis finns en stående fiskbiomassa på 10 000 ton i hela Hjälmaren (Alfred Sandström,
SLU, pers. komm.). Yrkesfisket beräknas ta upp ca 350 ton fisk och signalkräfta per år (Sveriges
officiella statistik). Fritidsfiskets omfattning är svårare att bedöma men utgör uppskattningsvis lika
mycket.
Det råder osäkerheter om hur starka bestånd av vitfisk som finns i Hjälmaren, dvs hur stor
åtgärdspotentialen är. Yrkesfiskarna bedömer att gösen går över till att äta vitfisk när bestånden av
nors sviktar vilket håller tillbaka vitfiskbestånden (Hans Johansson, Hjälmarens fiskareförbund,
pers. komm.). Braxenbeståndet bedöms som tämligen sparsamt, men mer storvuxet än tidigare. En
anledning skulle kunna vara yrkesfiskarnas omfattande uttag av bl. a braxen för kräftbete (Per
Nyberg, pers. komm.). Tidigare släpptes allt tillbaka. Används bifångst av vitfisk som kräftbete har
ingen näringsexport uppnåtts. En uppskattning av bestånden storvuxen braxen skulle vara
värdefull för att kunna avgöra om reduktionsfiske i Hjälmaren har någon åtgärdspotential.
Om man antar att man kan fiska upp hela den årliga fisktillväxten på knappt 2000 ton/år (Tab. 1)
bortförs knappt 20 ton fosfor/år. Det motsvarar mellan 5 och 10 % av internbelastningen på 264 ton
fosfor/år. Antaget att internbelastningen måste halveras för att nå miljökvalitetsmålen innebär det
att ett reduktionsfiske, förutom andra positiva effekter på ekosystemet, inte som ensam åtgärd
klarar att undandra den mängd fosfor det handlar om (100–150 ton fosfor/år), utan 10–20% av
detta. Men efter ett par decennier av maximalt fiskuttag (både kommersiellt värdefulla arter som
gös och kräfta och i form av ”vitfisk” har ett ackumulerade uttaget på 400 ton fosfor skett (20 år á
20 ton/fosfor år). Givet andra fosforflöden lika har då underlaget från vilket internbelastningen
drivs minskat med 20 %.
Om man skulle använda sig av ett reduktionsfiske som metod att minska näringsnivån i Hjälmaren
och om man väljer att röta den erhållna fångsten genereras koldioxidemissioner i samband med
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båttransporter till och från fiskeplatserna, vid infrysning av fångsten samt vid transport av fisken
till en biogasanläggning. Vid biogasanläggningen genereras ett bränsle, metangas vilket i denna
analys betraktas som ett negativt koldioxidutsläpp då det kan ersätta fossila drivmedel, exempelvis
bensin som fordonsbränsle. Vid ett försök vid KTH (Shi, 2012) med rötning av avloppsslam,
fiskrens och bifångster från yrkesfiske erhölls ett utbyte motsvarande 0,5 m 3 gas per kilo våtvikt.
Om man antar att fångsten från reduktionsfisket kan transporteras och omhändertas vid en
biogasanläggning i Örebro erhålls en besparing av koldioxidemissioner av storleksordningen 40 kg
koldioxid/kg fosfor. Om man antar att hälften av den årliga fisktillväxten på 1 800 ton skulle rötas
till biogas erhålles en koldioxidbesparing på 360 ton/år. Om fångsten från reduktionsfisket istället
skulle saluföras som livsmedel eller djurfoder erhålls också potentiellt en koldioxidbesparing
genom att andra produkter ersätts.
I Tabell 2 sammanfattas olika aspekter av reduktionsfiske
Tabell 2.

Kostnad, potential och sidoeffekter av reduktionsfiske.

Kostnad per kg avskilt fosfor (SEK)

1 500–2 000

Potential i Hjälmaren (ton fosfor/år)

20

Positiva sidoeffekter

Upptagen fisk kan användas för olika ändamål, t.ex. som
foder eller som substrat för biogasproduktion. Åtgärden ger
ett positivt koldioxidnetto

Negativa sidoeffekter

Rovfiskbestånden i Hjälmaren kan komma att minska av
åtgärden och leda till sämre förutsättningar för yrkes- och
fritidsfiske

Aluminiumbehandling
Metoden syftar till att öka sedimentens fosforbindande förmåga genom att applicera en så kallad
aluminiumflock i, eller på, sedimentytan. Fosfor som med tiden frigörs i sedimenten binds istället
till aluminiumflocken. Bindningen anses tillräckligt stabil för att den bundna fosforn ska begravas
för gott i sedimenten. Tidigare undersökningar har kvantifierat det läckagebenägna fosforförrådet i
Hjälmarens sediment till cirka 4 000 ton (Malmaeus & Rydin 2015). Modellberäkningar (Malmaeus
& Karlsson, 2015) har indikerat att det räcker halvera internbelastningen (tillsammans med
minskad externbelastning) för att nå målet god vattenkvalitet i Hjälmaren. Här utvecklas
kostnadsbedömningen och vilken dos som skulle krävas för att läckaget ska halveras.
Kemikaliekostnaden för aluminiumlösningen är ca 20 000 kr/ton. Med en bindningseffektivitet på
ca 10:1 (Rydin et al., 2000) innebär det en kemikaliekostnad för att binda fosfor som annars skulle
ha frigjorts till vattenmassan på 200 000 kr/ton fosfor.
Kostnaden för att tillföra lösningen bör kunna bli relativt låga pga. stordriftsfördelar, avsett om
tillsatsen sker genom sedimentinjicering eller tillsatts till vattenmassan. Tillsatskostnaden blir av
allt att döma lägre om den görs till vattnet jämfört med sedimentinjicering. Tillsatskostnaden till
vattenmassan bedöms till att motsvara den för kemikalier; 200 000 kr/ton fosfor. Summan blir 400
000kr/ton P. Metoden för sedimentinjicering utvecklas och bör kunna nå ner till 500 000 kr/ton
fosfor; summa 700 000 kr/ton fosfor.
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Det totala förrådet läckagebenägen sedimentfosfor i Hjälmaren är 4330 ton, fördelat på
Storhjälmaren (3000 ton), Södra Hjälmaren (1000 ton) och Östra Hjälmaren (330 ton) (Malmaeus &
Rydin 2015). Hälften av denna fosfor är bundet till oxiderat järn, vilket är en stabil bindning så
länge syrgastillgången är god i de översta sedimentlagren där detta fosforförråd finns lagrat. Med
den kontinuerliga nybildningen av sediment, med ett visst järninnehåll, kan nya ytsedimentlager
binda mobiliserad fosfat från djupare sedimentlager, varefter djupare sedimentlager tappar den
förmågan pga. av syrgasbrist. Men av allt att döma är inte järntillgången tillräcklig för att binda
den fosfor som frigörs vid mineraliseringen av det organiska materialet. Vore den det borde
internbelastningen utebli och järnfosforbildningen fortgå.
Vid dosering av aluminium till övergödda sjöars sediment inkluderas järnbunden fosfor i den
läckagebenägna fosforn som aluminiumdosen baseras på. Ofta är den järnbundna fosforpoolen
liten då sedimenten i övergödda sjöar regelbundet blir reducerad. Räknas den järnbundna fosforn
in i al doseringen, och antaget att det krävs 10 ggr mer al (viktbasis) än den fosfor som ska bindas
(Rydin m fl. 2000), åtgår cirka 20 000 ton aluminium för att behandla hälften av Hjälmarens
bottenyta. Men kan den järnbundna fosforpoolen anses stabil efter en aluminiumtillsats, bör
doseringen kunna reduceras till att omfatta den läckagebenägna organiska fosforpoolen, vilken
utgör halva den totala läckagebenägna fosforpoolen (Malmaeus & Rydin 2015). Den mängden
motsvarar en dos på 52 g aluminium/m2 och om aktuell yta för behandling är cirka 200 km2,
behöver således cirka 10 000 ton aluminium doseras. Den dosen är alltså en engångsdos som räcker
för hela det befintliga förrådet av organiskt bunden sedimentfosfor som kommer att mineraliseras
och läcka som löst fosfor till vattenmassan. En dos på 50 g aluminium/m2 är vanlig dos för
behandling av mindre sjöar med ett måttligt förråd av läckagebenägen fosfor. Med
stordriftsfördelar bör kostnaden för åtgärden i Hjälmaren ligga mellan 0,4 och 0,7 MSEK per ton
läckagebenägen fosfor, beroende på metod för tillsatsen. Det totala förrådet av mobiliserbara
organisk sedimentfosfor i Hjälmarens bassänger är 2 165 ton, vilket ger ett totalpris på mellan 900
och 1500 MSEK. Behandlas halva ytan, vilket enligt modellberäkningar (Malmaeus & Karlsson,
2015) räcker blir kostnaden mellan 450 och 750 MSEK.
Potentiellt negativ påverkan av en aluminiumbehandling kan delas in i fysiska respektive toxiska
effekter. De fysiska effekterna är exempelvis att bottenfauna kan få problem att gräva sig genom
aluminiumlagret samt att plankton kan flockas ut. Exempelvis minskade djurplanktons täthet och
diversitet omedelbart efter behandling med aluminium i Newman Lake i Washington, USA
(Shumaker et al., 1993). Efter två månader hade systemet återhämtat sig. Liknande
återhämtningsförlopp har observerats efter behandling av Liberty Lake, Washington, USA
(Gibbons et al., 1984). Växtplankton påverkas på ett likartat sätt och flockas ut i samband med Alfällning men återhämtar sig snabbt (Gibbons et al., 1984)
Bottenlevande djur är generellt okänsliga för aluminiumtillförsel (Narf, 1990; Doke et al., 1995).
Höga aluminiumkoncentrationer i vattenmassan är emellertid toxiskt för fisk vid låga pH-värden
(Hyne & Wilson, 1997). Om pH understiger 6 kan aluminium flockas ut på gälar och hämma
syreupptagningsförmågan. Vid de neutrala till basiska pH-värden (min 6,6) som råder i det
välbuffrade Hjälmarvattnet är dock denna risk obefintlig.
Undersökningar i Danmark visar att både naturligt och tillsatt aluminium också kan gå i lösning
vid höga (>9,5) pH värden i grunda sjöar (Reitzel m fl. 2013). När pH sedan sjunker återbildas
aluminiumhydroxidflocken som sedimenterar ut igen. pH-värdet i ytvattnet i sjöar stiger normalt
under produktionsperioden i samband med algers fotosyntes medan ökningen i djupvattnet under
det fotosyntetiserande skiktet är betydligt lägre. Sediment är så pass välbuffrade att vattenmassans
pH inte ens på lång sikt påverkar det. Aluminiumbehandling genom sedimentinjicering riskerar
således inte att löst aluminium mobiliseras till vattenmassan. Om man däremot överväger
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aluminiumbehandling i vattenmassan är pH i djupvattnet en viktig faktor att beakta. I Figur 7
redovisas ett histogram över uppmätta pH-värden i Hjälmarens djupvatten (≥ 10 meters
vattendjup) för perioden 1974–2013.
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Figur 7.

Frekvensfördelning över uppmätta pH-värden i Storhjälmarens djupvatten (≥ 10 meters
vattendjup). Data från Hjvvf.

pH-värdet har som maximalt vid ett mättillfälle uppnått 9,0. Slutsatsen blir att det inte föreligger
någon risk att en aluminiumbehandling skulle leda till skadliga nivåer av löst aluminium i
vattenmassan. Internationella erfarenheter från behandlingar av hundratals sjöar (Huser et al.,
2016) talar heller inte för att det föreligger några nämnvärda risker för människors hälsa eller
påverkan på miljön av aluminiumbehandlingar av sjöar.
Som ovan redovisats behöver åtminstone storleksordningen 1 000 ton fosfor kvarhållas i
sedimenten, varför en mängd på cirka 100 000 ton aluminiumsalt behöver doseras. Som jämförelse
kan nämnas att Örebro kommunala reningsverk, Skebäcksverket, årligen omsätter cirka 1000 ton
fällningskemikalier1. Den prognosticerade satsningen av aluminiumsalt i Hjälmaren motsvarar
således cirka 100 årsförbrukningar av fällningskemikalier vid Skebäcksverket vid nuvarande antal
anslutna personekvivalenter. En jämförelse kan också göras mellan effektiviteten att fälla fosfor
med kemisk fällning i avloppsreningsverk, där ett viktförhållande mellan Al (eller Fe) och fosfor på
runt 2:1 erhålls. När fällningen görs i sediment blir utbytet 5 gånger sämre; 10:1. Slammet efter
fosforfällning i avloppsreningsverk innebär ett potentiellt kvittblivningsproblem men också en
möjlighet till återanvändning, som inte uppstår när fosforn binds i sedimenten.
För att immobilisera 1 000 ton fosfor behöver aluminium doseras i en omfattning som orsakar
omkring 75 000 ton koldioxidutsläpp. För att sätta denna koldioxidmängd i perspektiv kan detta
jämföras med de samlade utsläppen av klimatpåverkande gaser från Örebro län vilka under 2016
uppgick till 1,4 miljoner ton (detta var 30 000 ton högre jämfört med 2015). Enligt Örebro läns
energi- och klimatprogram 2017–20202 ska utsläppen av växthusgaser i Örebro län år 2030 vara 60
% lägre än 2005 års nivåer (då ca 1,8 miljoner ton), d.v.s. nå ner till nivån ca 1 miljoner ton vilket
motsvarar en minskning med ungefär 30 000 ton per år.

1

https://www.orebro.se/download/18.5720281715774fdcd2b27ce/1475649283174/Skeb%C3%A4ck%202015.pdf

2

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Energi-klimat-och-miljo1/1Energi--och-klimatprogram-forOrebro-lan-2013-2016/
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Koldioxidutsläppen som orsakas av aluminiumbehandlingen motsvarar alltså i storleksordningen
5 % av de samlade utsläppen från Örebro län under ett år, och samtidigt ca 2,5 gånger mer än den
årliga minskning som krävs för att uppnå målet enligt energi- och klimatprogrammet.
Utsläppen kan också jämföras med koldioxidutsläppen per capita i Sverige vilka uppgår till ca 5
ton per person och år (sett ur ett produktionsperspektiv), d.v.s. utsläppen som en
aluminiumbehandling genererar motsvarar omkring 30 000 personers årliga utsläpp. Priset på
koldioxidutsläpp i EU:s handelssystem ETS ligger för närvarande runt 200 SEK per ton vilket ger
en fingervisning om den samhällsekonomiska värderingen. 75 000 ton koldioxid motsvarar ca 15
miljoner SEK enligt denna värdering.3
Notera att koldioxidutsläppen i samband med aluminiumbehandling i vår beräkning är en
engångshändelse, till skillnad från de siffror vi jämför med som gäller årliga utsläpp.
I Tabell 3 sammanfattas olika aspekter av aluminiumbehandling
Tabell 3.

Kostnad, potential och sidoeffekter av aluminiumbehandling.

Kostnad per kg avskilt fosfor (SEK)

400–700

Potential i Hjälmaren (ton fosfor)

4 000 (i princip hela förrådet av mobil fosfor i sedimenten)

Negativa sidoeffekter

Åtgärden är resurskrävande och leder till relativt kraftiga
koldioxidutsläpp vid framställning av fällningskemikalierna

ETS-systemet har dock kritiserats för att vara ineffektivt vilket talar för att priset på CO2-utsläpp borde vara högre än nuvarande
nivåer. http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170213STO62208/darfor-kravs-reform-av-eu-s-system-forhandel-med-utslappsratter-ets
3
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Lågflödesmuddring
Företaget Teknikmarknad, en avknoppning från Kungliga tekniska högskolan, har utvecklad en
metod för att avlägsna det näringsrika, övre sedimentlagret, från djupare bottnar genom så kallad
lågflödesmuddring, så kallad ”skimming”. Det saknas ett bra ord för detta på svenska. I vissa
sjötyper är den så kallade sedimentfokuseringen betydande, vilket innebär att det näringsrika,
finpartikulära materialet med vattenrörelsernas hjälp fokuseras till det djupare området och som
då kan ”skördas” av utrustningen. I andra system är den fokuseringsprocessen inte betydande
utan det näringsrika materialet, främst växtplankton, blir kvar på de bottnar där det ursprungligen
sedimenterade. Detta fenomen får betydelse för hur stora ytor muddringen måste ske på för att få
genomslag på internbelastningen. Dessutom avgör den läckagebenägna fosforns utbredning i
sedimentens djupled hur mycket av sedimenten som måste muddras bort för att man ska ha tagit
bort majoriteten av den läckagebenägna fosforn.
I Hjälmaren sker ingen påtaglig fokusering av finpartikulärt, fosforrikt, material till vissa delar av
sjön. Snarare är fördelningen av läckagebenägen fosfor förvånansvärt homogen inom de olika
delarna av Hjälmaren (Storhjälmaren, Östra Hjälmaren). Det innebär att effekten på
internbelastningen blir proportionell mot ytan som muddrats.
En överslagsberäkning av den läckagebenägna fosforn i Hjälmarens sediment visar att majoriteten
av den läckagebenägna sedimentfosforn (ca 10 g fosfor/m2) återfinns i den översta dm sediment
(Malmaeus & Rydin 2015). Se även Rydin (2016) för diskussion om fördelningen hur den
läckagebenägna fosforn är fördelad i närliggande Öljarens sedimentprofil. Det innebär att om den
översta dm muddras över 10 m2 upptar den volymen 1 m3 (förutsatt att inget sjövatten sugs med)
och den volymen innehåller 0,1 kg läckagebenägen fosfor. För att avlägsna 1 000 ton mobil fosfor
från sedimenten behöver enligt denna kalkyl 10 Mm3 ytliga sedimentlager muddras bort.
Det är i nuläget svårt att uppskatta kostnaden för att dels lågflödesmuddra och dels hantera
muddermassorna i större skala innan tekniken har utvecklats ytterligare och blivit kommersiellt
gångbar. En handfull aktörer är involverade i olika lågflödesmuddringsprojekt i Sverige som är av
försökskaraktär (Jenny Herbertsson, Katrineholms kommuns, pers. komm.).
Det finns flera attraktiva sidoeffekter av att lågflödesmuddra, förutom export av den
läckagebenägna fosforn. Syretärande material förs bort (även om syretärande sediment inte är ett
primärt problem i Hjälmaren) och de relativt rena sedimenten (Hjälmarens sediment bedöms inte
vara påtagligt kontaminerade av miljöfarliga ämnen) kan läggas på närliggande åker eller
skogsmark, vilket möjliggör en viss tillförsel av näringsämnen. Återföringen av fosfor till
jordbruksmark innebär ett kretslopp av fosfor. Värdena av dessa positiva sidoeffekter är svåra att
kvantifiera och ingår inte i beräkningarna ovan.
Det är i teorin möjligt att samla in majoriteten av den läckagebenägna fosforn med
lågflödesmuddring. En komplicerande faktor av metoden i sjöar där sedimentfokuseringseffekten
är blygsam är om den används på stora ytor eller över lång tid är att en redan muddrad yta
kommer att få nya lager med läckagebenägen fosfor i form av planktonblomningar som drivs av
internbelastning från omuddrade ytor. På så vis omfördelas fosfor från omuddrade till muddrade
ytor. Men totalt uppnås ändå en bortförsel av läckagebenägen fosfor. Sedan är det kanske ett
praktiskt problem att muddringen behöver vara återkommande och en totalt sett större yta
behöver muddras.
I Tabell 4 sammanfattas olika aspekter av lågflödesmuddring
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Tabell 4.

Kostnad, potential och sidoeffekter av lågflödesmuddring.

Kostnad per kg avskilt fosfor (SEK)

Oklar

Potential i Hjälmaren (ton fosfor)

4 000 (i princip hela förrådet av mobil fosfor i sedimenten)

Positiva sidoeffekter

Åtgärden kan leda till jordförbättring på omgivande åkermarker
om det är praktiskt möjligt att genomföra

Konventionell muddring
Konventionell sug- eller grävmuddring utförs rutinmässigt i samband med undervattensarbeten
eller för att säkerställa farledsdjup (Karlsson & Viktor, 2015). Muddring är också en relativt vanlig
metod för att omhänderta sediment som är förorenade av miljöfarliga ämnen (Elander & Jersak,
2017). Som åtgärd för att reducera tillförsel av fosfor är dock muddring en mindre beprövad
metod. Delar av sjön Trummen i Växjö kommun muddrades så tidigt som 1970. Därefter har även
andra sjöar runt Växjö (Växjösjön och Södra Bergundasjön) muddrats under 1990-talet.
Om man skulle använda sig av konventionell muddring som metod för att minska
internbelastningen i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren och muddrar hälften av den aktuella
bottenarealen ned till 10 cm sedimentdjup genereras storleksordningen 20 Mm3 muddermassor
med cirka 85 % vattenhalt som behöver omhändertas på land. 20 Mm3 muddermassor är att
betrakta som en stor mängd. Som jämförelse kan exempelvis nämnas den pågående operationen
att muddra farlederna i Mälaren för att möjliggöra att fartyg med större djupgående än tidigare
kan anlöpa hamnarna i Köping och Västerås. Mark- och miljödomstolen har efter en lång
tillståndsprocess meddelat tillstånd för vattenverksamhet och att muddra 1 Mm3. För utbyggnaden
av Luleå hamn och farleden till Luleå har tillstånd erhållits för att dumpa 20 Mm3 rena
muddermassor i havet. Muddermassorna från de ytliga sedimentlagren i Hjälmaren skulle
eventuellt kunna användas som jordförbättringsmedel efter avvattning förutsatt att de inte är
kontaminerade av miljöfarliga ämnen. Det finns såvitt känt är inga heltäckande undersökningar av
Hjälmarsedimentens föroreningsinnehåll som utförts under senare år men i tidigare studier
(Håkanson, 1978) var halter av undersökta ämnen låg och det finns inget som talar för att
situationen skulle vara annorlunda idag i Storhjälmarens och Östra Hjälmarens
ackumulationssediment.
Kostnadsbilden för att genomföra en konventionell muddring är svår att bedöma. En tumregel vid
muddring av förorenade sediment är 850 kr/m3 (Elander & Jersak, 2017) men där ingår kostnader
för rening av överskottsvatten och kvittblivning av miljöfarliga ämnen. Om man antar att
muddring i Hjälmaren skulle kunna genomföras till en kostnad av 100 kr/m3 så skulle kostnaden
för hela åtgärden hamna runt 2 miljarder SEK.
Negativa sidoeffekter av muddring är att de kräver ytor på land för att omhänderta materialet och
att muddring i sig är resurskrävande och förbrukar drivmedel för upptagning, transport och
kvittblivning av muddermassor. Vid en LCA-studie av muddring i Göteborgs hamn (Thulin, 2018)
beräknades koldixoidemissionen per m3, vid transport från kaj till deponi (50 km) till 4 kg. Om 10
Mm3 antas transporteras på detta sätt erhålles en koldioxidemission på 40 000 ton, att jämföra med
75 000 ton vid aluminiumbehandlingsscenariot men då skall man betänka att koldioxidemissionen
vid själva muddringen och transporten på pråm till kaj inte är inräknad. Å andra sidan är det
kanske inte nödvändigt att transportera muddermassorna 50 km innan de kan deponeras. Vid
muddring sker ofrånkomligen ett visst spill som kan leda till grumling av omgivande
vattenområden. Effekten av detta är normalt kortvarig och kan begränsas med skyddsåtgärder.
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Det finns få eller inga exempel på där grumlingseffekter i samband med muddring lett till negativa
ekosystemeffekter (Karlsson & Viktor, 2015 med referenser däri).
I Tabell 5 sammanfattas olika aspekter av konventionell muddring
Tabell 5.

Kostnad, potential och sidoeffekter av konventionell muddring.

Kostnad per kg avskilt fosfor (SEK)

1 000 (mycket osäkert värde)

Potential i Hjälmaren (ton fosfor)

4 000 (i princip hela förrådet av mobil fosfor i sedimenten)

Negativa sidoeffekter

Åtgärden är resurskrävande och leder till relativt kraftiga
koldioxidutsläpp vid upptag och transporter av muddermassor

Positiva sidoeffekter

Åtgärden kan leda till jordförbättring på omgivande åkermarker
om det är praktiskt möjligt att genomföra

Övriga metoder
•

Syresättning/omblandning: Syresättningen av Hjälmarens bottenvatten och ytsediment är
av allt att döma inte den process som reglerar fosforfrigörelsen från sjöns sediment. Råder
det ett generellt överskott av syrgas i bottenvattnet kommer inte ytterligare tillförsel öka
fosforretentionen.

•

Vandrarmusslan (Dreissena Polymorpha) är en invasiv art som har nått Hjälmaren. Arten
koloniserar hårda substrat och kan bilda täta bestånd. Den har förmågan att filtrera stora
volymer vatten om bara musseltätheten är hög. Vandrarmusslan i Ekoln (Mälaren)
beräknades filtrerar hela Ekolns vattenvolym på drygt en vecka och binda upp signifikanta
mängder fosfor (och kväve) som musselbiomassa (Goedkoop m fl. 2009). Senare försök att
odla vandrarmussla i Ekoln fungerade i princip bra, men försöken har inte utvärderats
kvantitativt (Willem Goedkoop, SLU, pers. komm.)

•

Hypolimnionavtappning: Halterna av fosfor stiger inte till höga nivåer i Hjälmarens
bottenvatten pga. av att sjön blandas om regelbundet, vilket är en förutsättning för att
metoden ska kunna öka exporten av fosfor nedströms.

•

Fällning med kalkbaserade ämnen: Under utveckling.

•

Fällning med Järn: Under utveckling.

•

Fällning med Phoslock© bildar en fosfatbindande barriär på sedimentytan som består av
bentonitlera och lantan som binder fosfor. När det tillsätts i vatten bildas en slurry som
binder in fosfor medan det sjunker till botten. Väl på botten lägger det sig som ett lock på
ett par millimeter på sedimentytan där fosforbindningen till lantan kan fortsätta.
Bindningen mellan lantan och fosfat är stark och i teorin ska varje tillsatt lantanjon (La3+)
kunna binda en fosfatjon (PO43-), d.v.s. ett 1:1 förhållande mellan fosfat och lantan. Precis
som för aluminiumbehandling spelar inte syrgassituationen någon roll för bindningen till
fosfor. Leran håller 5 % viktsprocent lantan, och man beräknar att 1 ton Phoslock© binder
upp till 11 kg fosfatfosfor.
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Juridiska aspekter
Rättsläget vad gäller åtgärder mot internbelastning är oklart. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)
har påbörjat ett arbete med att ta fram en vägledning i frågan. De största erfarenheterna när det
gäller aluminiumbehandlingar finns i Stockholm med omnejd. Här har ett tiotal sjöar behandlats
sedan slutet av 1960-talet. Kommunernas miljöförvaltningar har varit huvudmän biträdda av de
kommunala vatten- och avloppsbolagen. Anmälan till Länsstyrelsen har gjorts inom ramen för ett
så kallat 12:6-förfarande.
I Växjö kommun har man valt en annan strategi och frivilligt valt att ansöka om och erhållit ett
tillstånd av mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för miljöfarlig verksamhet. Förfarandet
motiverades av att man parallellt med aluminiumbehandlingen även genomförde andra åtgärder
t.ex. muddring som det finns en praxis att pröva som vattenverksamhet. Det lutar i dagsläget åt att
HaV framledes generellt kommer att förorda en prövning enligt miljöbalken för åtgärder mot
internbelastning (Robert Almstrand, pers. komm.). Länsstyrelserna i Stockholm och Örebro
bedömer dock att Al behandling av sjöar inte kan prövas som miljöfarlig verksamhet enligt
nuvarande lagstiftning.
Om man skulle använda sig av konventionell muddring som åtgärd för att reducera effekter av
internbelastning kan man utgå från att det kommer att krävas ett tillstånd för vattenverksamhet, i
synnerhet om de blivande muddermassorna är kontaminerande av andra miljöfarliga ämnen. I det
fallet kan man förvänta sig en relativt omfattande och komplicerad tillståndsprocess där hållbara
lösningar för avvattning, omhändertagande och kvittblivning av muddermassor behöver
diskuteras. Vilken form av tillstånd den hittills i större skala obeprövade metoden att
lågflödesmuddra och sprida muddermassorna som jordförbättring och gödsel på omgivande
åkermark är oklart.
Metoden reduktionsfiske skulle sannolikt inte kräva något miljötillstånd. Däremot är det rimligt att
anta att det skulle kräva någon form av koncensusbeslut bland de fiskerättsinnehavare som
påverkas av åtgärden. Det är även rimligt att anta att naturvårdande myndigheter skulle kunna ha
en synpunkt om de anser att den biologiska mångfalden kan påverkas av åtgärden
En annan juridisk aspekt rör rådigheten av att genomföra åtgärder. I Stockholm har man valt att
konsultera alla berörda mark- och vattenägare och i de enstaka fall där någon motsatt sig åtgärden
har man valt att inte behandla dessa ytor även om markägaren i slutändan ändå givetvis påverkats
av att vattenkvaliteteten i vattenområdet ändrats. I Hjälmaren ligger huvuddelen av de ytor som
skulle bli aktuella för åtgärder inom så kallat allmänt vatten, d.v.s. de är inte knutna till specifika
fastigheter. Det gör att rådighetsfrågan måhända är av mindre dignitet i detta fall.
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Sammanfattande slutsatser
-

Det är oklart vad som är en naturlig näringsnivå i Hjälmaren. Sjön är till sin karaktär som
grund lerslättsjö naturligt näringsrik men det har historiskt också förekommit en
betydande antropogen belastning innan modern VA-teknik infördes i tätorterna och
lantbruket vidtog åtgärder för att minska näringsläckaget från åkrar och djurhållning.

-

Vattennivån i sjön sänktes närmare två meter i slutet av 1800-talet varvid dess yta
minskade med cirka 40 %. Det är en komplicerande faktor vid bedömningen av vad som är
ett eftersträvansvärt näringstillstånd.

-

Inom den svenska vattenförvaltningen har man beslutat att för att uppnå god ekologisk
status behöver fosforkoncentrationen i sjön minska från dagens nivå på cirka 40 µg/l till
cirka 20 µg/l.

-

Massbalansberäkningar visar att en betydande andel, cirka 80 %, av den sammanlagda
fosfortillförseln emanerar från frisättning av fosfor från bottensedimenten, så kallad
internbelastning. För att uppnå miljömålet är det nödvändigt att vidta åtgärder som
kraftigt reducerar internbelastningen.

-

Den enda åtgärden som kan kostnadsuppskattas idag och som har en åtgärdspotential som
innebär att internbelastningen upphör är aluminiumbehandling. Med en Al dos på ca 50 g
Al/m2 binds organiskt bunden fosfor (5 g fosfor/m2) varefter den immobiliseras i
sedimenten och internbelastningen upphör. Med stordriftsfördelar bör kostnaden för
åtgärden nå ner till 0,4 MSEK per ton läckagebenägen fosfor. Det totala förrådet av
mobiliserbar organisk fosfor i Hjälmarens bottnar är drygt 2 000 ton, vilket ger ett totalpris
på 900 MSEK.

-

Det finns inget som talar för att en aluminiumbehandling skulle ge upphov till några
nämnvärda toxiska bieffekter eller andra olägenheter. pH-värdet i Hjälmaren är vare sig så
pass lågt eller högt att aluminium skulle kunna lösas ut i skadliga koncentrationer för det
akvatiska djurlivet. Fler än hundra övergödda sjöar har sedan 1960-talet
aluminiumbehandlats. Det finns inga rapporterade av olägenheter av betydelse för
människors hälsa eller de akvatiska ekosystemens struktur och funktion.

-

Vid en fullskalebehandling av Hjälmaren åtgår betydande mängder fällningskemikalier,
storleksordningen 100 000 ton, vilket ungefärligen motsvarar 100 årsförbrukningar av
fällningskemikalier vid Örebro kommunala reningsverk, Skebäcksverket.

-

Framställning, transport och spridning av fällningskemikalier vid en
aluminiumbehandling beräknas ge upphov till storleksordningen 75 000 ton koldioxid. Det
motsvarar ungefärligen 10 % av Örebro läns sammanlagda årliga utsläpp och skulle med
dagens system för handel med utsläppsrätter värderas till 30 MSEK.

-

Om åtgärder mot internbelastningen får avsedd effekt kommer siktdjupet, ett mått på
vattnets klarhet, öka med cirka en meter och primärproduktionen av växtplankton minska
med cirka 50 %. Frekvensen av besvärliga algblomningar kommer sannolikt att minska
men de är till sin natur svårförutsägbara då de förutom näringstillgång även begränsas av
andra miljöfaktorer.

25

136

Rapport C 381 - Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren – kostnad, nytta och konsekvenser

-

Den sammanlagda fiskproduktionen bedöms minska med storleksordningen 50 % om
åtgärder genomförs. Hur det slår mellan olika arter är svårare att förutsäga. Det finns dock
en risk att beståndet av gös minskar. Gös är en fiskart som gynnas av näringsrika
förhållanden och har genom god syn en konkurrensfördel i grumliga vatten. Gösens
stapelföda är nors. Norsen skulle å andra sidan eventuellt kunna gynnas av en minskad
näringstillförsel, vilket skulle minska risken för episoder med syrgasbrist i vattnet, som
den är känslig för. Sambanden är således komplexa.

-

Rättsläget när det gäller åtgärder mot internbelastning är oklart. I Stockholms län där man
under årens lopp aluminiumbehandlat ett tiotal sjöar har åtgärden inte krävt något
tillstånd enligt miljöbalken. I Kronobergs län har Växjö kommun nyligen ansökt om och
erhållit ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet från Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att aluminiumbehandling inte kan prövas som
miljöfarlig verksamhet. HaV utreder för närvarande frågan och har för avsikt att komma
med en vägledning.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

161 (x)

Ks §

KS 2019/334

Ändring av lokala trafikföreskrifter - Långtorget
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att följande trafikföreskrift upphör att gälla:
- 0428-2010:34
Sammanfattning av ärendet
På ICA-parkeringen råder gäller tidsbegränsad parkering på 3 timmar. Inga skyltar
visar att detta gäller. Efter dialog med ICA finns det inte ett behov av tidsbegränsad
parkering därav bör trafikföreskriften upphöra.
Beslutet fattas av Kommunstyrelsen i sin roll som Trafiknämnd enligt
Kommunstyrelsens reglemente.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-16
Trafikföreskrift
Beslutet skickas till
Trafikingenjör
Transportstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-16
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se

Ändring av lokala trafikföreskrifter – Långtorget
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att följande trafikföreskrift upphör att gälla
- 0428-2010:34
Beskrivning av ärendet
På ICA-parkeringen råder gäller tidsbegränsad parkering på 3 timmar. Inga skyltar
visar att detta gäller. Efter dialog med ICA finns det inte ett behov av tidsbegränsad
parkering därav bör trafikföreskriften upphöra.
Ärendets beredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen- Trafikingenjör.
Bakgrund
På ”ICA-parkeringen” finns det en trafikföreskrift som tidsbegränsar parkering till 3
timmar på vardagar mellan 08:00-17:00. Det finns inga skyltar som visar att detta
gäller. Efter en dialog med Ica finns det inget behov att tidsbegränsa parkeringen då
man anser att kunderna får plats och det sker en ständig rotation på bilarna på
parkeringen.
Förvaltningens ståndpunkt
Trafikingenjör anser att vi inte ska ha trafikföreskrifter som inte efterföljs därav bör
denna trafikföreskrift upphöra.
Ekonomiska konsekvenser
Ingen konsekvens
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Suzan Östman Bäckman

Ralf Hedin

T.F. Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

144
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Vår beteckning

0428-2010:34

Vingåkers kommuns beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter
tidsbegränsad parkering på ICA-parkeringen i Vingåker;
beslutade den 13 maj 2010.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
På särskilt markerade platser inom gångfartsområdet
på ICA-parkeringen får fordon parkeras högst
3 timmar vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 skall
upphöra att gälla.
____________

Anneli Bengtsson

Ralf Hedin
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

162 (x)

KS 2019/166

Vingåkersbanketten 2019
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 2019 ersätta Vingåkersbanketten med en
stipendiemiddag för årets stipendiater tillsammans med berörda representanter för
kommunen och näringslivet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att 2020 förlägga Vingåkersbanketten till Säfstaholms
slott
3. Kommunstyrelsen beslutar att arrangemangen ska genomföras inom fastställd
budgetram
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen/område upplevelser har i flera år arrangerad
Vingåkersbanketten på Båsenberga Hotell & Konferens. På banketten har kommunens
utmärkelser och stipendier delats ut av politiker och tjänstemän. Förutom
tjänstgörande tjänstemän, politiker och stipendiater har även allmänheten haft
möjlighet att delta genom att köpa en biljett till banketten. Deltagarna har bjudits på en
fin trerättersmiddag och underhållning. Arrangemanget och värdskapet på Båsenberga
har varit föredömligt men kuvertpriset har dock blivit ett hinder för att locka dit
Vingåkersborna. Under senare år har även antalet utmärkelser och stipendier minskat
vilket ytterligare minskat antalet gäster. För att ändra på den nuvarande trenden borde
ett nytt koncept prövas. Målsättningen är att 2019 års arrangemang kommer att hållas
på Båsenberga Hotell & Konferens.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-21
Beslutet skickas till
Område upplevelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2019-05-21
Handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
johan.tranquist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/166

Vingåkersbanketten 2019
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. 2019 ersätta Vingåkersbanketten med en stipendiemiddag för årets stipendiater
tillsammans med berörda representanter för kommunen och näringslivet
2. 2020 förlägga Vingåkersbanketten till Säfstaholms slott
3. arrangemangen ska genomföras inom fastställd budgetram
Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen/område upplevelser har i flera år arrangerad
Vingåkersbanketten på Båsenberga Hotell & Konferens. På banketten har
kommunens utmärkelser och stipendier delats ut av politiker och tjänstemän.
Förutom tjänstgörande tjänstemän, politiker och stipendiater har även
allmänheten haft möjlighet att delta genom att köpa en biljett till banketten.
Deltagarna har bjudits på en fin trerättersmiddag och underhållning.
Arrangemanget och värdskapet på Båsenberga har varit föredömligt men
kuvertpriset har dock blivit ett hinder för att locka dit Vingåkersborna. Under
senare år har även antalet utmärkelser och stipendier minskat vilket ytterligare
minskat antalet gäster. För att ändra på den nuvarande trenden borde ett nytt
koncept prövas. Målsättningen är att 2019 års arrangemang kommer att hållas på
Båsenberga Hotell & Konferens.
Förvaltningens ståndpunkt

Område upplevelser vill gärna pröva möjligheten att göra arrangemanget lite mer
folkligt och att få lite fler Vingåkersbor att besöka arrangemanget. Vi tror att
genom att hålla ner kostanden för mat och dryck samt erbjuda en bredare ansats
på uppträdande och underhållning och pröva en ny lokal kan vi locka fler till att
fira och ta del av våra stipendiaters utmärkelser. I väntan på att Säfstaholms slott
ska öppna igen 2020 föreslår förvaltningen att detta år endast bjuda in de aktuella
stipendiaterna till en stipendiemiddag tillsammans med representanter för
kommunen och näringslivet och därefter förlägga arrangemanget till slottet med
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ambitionen att göra banketten till en minnesvärd, folklig och prisvärt
arrangemang.
Konsekvenser

Förhoppningsvis ökar intresset för banketten och för våra utmärkelser och
stipendier. Arrangemanget ska genomföras inom befintlig budget, men genom att
hålla nere biljettpriset och genomföra arrangemanget med en bredare ansats
hoppas vi öka deltagarantalet avsevärt.
Beslutet skickas till

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Johan Tranquist
Områdeschef Upplevelse
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08

86
(105)

Ks § 70

KS 2019/166

Vingåkersbanketten 2019
Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsfårvaltningen att presentera ett
annat koncept och annan lokal för årets upplaga av Vingåkersbanketten senast till
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-10.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arrangemanget ska ske inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsfårvaltningen/område upplevelser har i flera år arrangerad
Vingåkersbanketten på Båsenberga Hotell & Konferens. På banketten har kommunens
utmärkelser och stipendier delats ut av politiker och tjänstemän. Förutom
tjänstgörande tjänstemän, politiker och stipendiater har även allmänheten haft
möjlighet att delta genom att köpa en biljett till banketten. Deltagarna har bjudits på en
fin trerättersmiddag och underhållning. Under senare år har antalet utmärkelser och
stipendier minskat och så även besöksantalet till banketten. Numera är det få
Vingåkersbor som deltar i evenemanget. För att ändra på den nuvarande trenden borde
ett nytt koncept prövas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-27

Beslutet skickas till
Område upplevelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08

72
(105)

Tid och plats
Måndagen den 8 april 2019 kl. 14.00-18.50 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S), l:e vice ordf.
Leif Skeppstedt (S), tjänstg. ers.
lng-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (M P)
Lennart Andersson (KD)
Tommy Björkdal (M), tjänstg. ers.
Anna Lejon, tjänstg. ers.
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (S D)
Jan Karlsson (SD)

Lars Nilsson (S), §§ 59-66
Monica Granström (S)
Robert Davidsson (C)
J örgen Andersson (M P)
Roger Larsson (M)
Per-Erik Eriksson (SD)
Hans Jonsson (S D)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
J oacim Bock, kommunsekreterare
Mikaela Ekbom, chefstraineeprogrammet, §§ 59-72
Thomas Lövgren, Nyföretagarcentrum, § 61
Lars Ingebrigtsen, VD för ABVH, VKFAB och VKAB, §§ 62-63
Fredrik Fundberg, fastighetsförvaltare på Vingåkers Kommunfastigheter AB §§ 62-63
Charlotte Larsson, fastighetsförvaltare på AB Vingåkershem, § 62
Eva Fredriksson, arbetsledare påVingåkers kommun fastigheter AB § 62
Viking Jonsson, ordf. för ABVH, VKFAB och VKAB, § 62
Tommy Persson, vice ordf. för ABVH, VKFAB och VKAB, § 62
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 63-66
Regina Westas Stedt, landsbygdutvecklare, § 64
Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig, §§ 59-64

Paragrafer

59-85

Sekreterare

Ordförande

Joa~~~~

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

Anneli Bengtsson

Justerande

4~ .~~.cc. .. ..... .... .. . ....
Tommy BJörkdal
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08

73
(105)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Datum för anslagsuppsättande

2019-04-12

Datum för anslagsnedtagande

2019-05-06

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Joacim Bock

Utdrags bes tyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

163 (x)

KS 2019/205

Inriktningsbeslut översiktsplan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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 får i uppdrag 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.
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/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-14
Handläggare

Diana Soldagg
0151-193 48
diana.soldagg@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/205

Inriktningsbeslut översiktsplan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att:
1.
Kommunfullmäktige beslutar att målbild för den nya översiktsplanen ska vara
den som beskrivs under rubriken ”Riktning och mål” i tjänsteutlåtandet.
2.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta hur den politiska styrningen av
arbetet med översiktsplanen ska vara sammansatt och strukturerat.
Beskrivning 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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt.
Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen
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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.
En aktualitetsprövning av gällande Översiktsplan antagen 2010-11-22 har gjorts och
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 (delsteg i initieringsprocessen, illustreras i figur 1).
Inriktningsbeslut översiktsplan,
Målbilder för översiktsplan
Kommunfullmäktige

Beslut aktualitetsprövning
Kommunfullmäktige

Arbeta fram målbilder för
översiktsplanen (visionära
ställningstaganden, strategisk
nivå)
Figur 1 Initiering av ny översiktsplan.

Därefter drar den egentliga processen igång (översiktlig beskrivning):
Samrådet
dokumenteras och
kommunen gör ev
ändringar

Kommunen
upprättar förslag till
ny översiktsplan

Samråd med
myndigheter och
medborgare

Antas av
kommunfullmäktige

Utställning av nytt
förslag i minst två
månader

Figur 2 Översiktlig beskrivning av processen för framtagande av ny översiktsplan.

Utgångspunkter vid framtagande av målbilder för kommunens långsiktiga utveckling
är:
• Övergripande planeringsförutsättningar (utifrån hållbarhetsperspektivet)
• Politiska viljeriktningar, prioriteringar och visioner
• Synpunkter från boende och/eller verksamma i kommunen
• Styrande mål och riktlinjer
Målbilderna kommer att ligga till grund i fortsatt arbete vid framtagande av förslag till
ny översiktsplan.
Riktning och mål
Förslagen till målbilderna har sitt ursprung i den kontinuerliga dialog som pågår via
processerna för lokala utvecklingsplaner, samt inom olika intressegrupper för
Vingåkers utveckling och har sedan stämts av mot befintliga styrdokument och
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politiska viljeriktningar. Ett utkast till politisk plattform för mandatperioden 20192022, som väntas fastställas i juni, har också använts i arbetet.
I Vingåkersbygden samverkar vi för en hållbar och smart framtid.
Kommunens målsättning är att Vingåkersbygden ska kännetecknas som smart
landsbygd. Värden som kommunen ska värna och utveckla är närhet och småskalighet
med stöd av mångfald och innovation. En attraktiv livsmiljö i Vingåkersbygden
erbjuder närhet, lugn, engagemang, gemenskap och trygghet. Verksamhetsutveckling
ska främjas av kommunen, liksom att arbeta med förutsättningar för livslångt lärande.
De ledord som använts vid framtagandet av strategier och mål och som också bör
genomsyra arbetet med översiktsplanen är:
• Smart landsbygd
• Hållbara och attraktiva livsmiljöer
• God tillgänglighet
• Mötesplatser och goda lärmiljöer
• Samverkan och innovation
Översiktsplan 2010-11-22 togs fram i en tid med en negativ befolkningsutveckling i
kommunen. Under en rad år sedan dess har befolkningen ökat men det senaste året är
trenden fallande. Den nya översiktsplanen ska tas fram med fokus på försiktig tillväxt.
Kommunens tillväxt ska ses i ett långsiktigt perspektiv, år 2050 och kanske ännu
längre framåt. Då kommunens resurser är begränsade är samverkan och små steg
framåt det som ska säkerställa att utvecklingen går i önskad riktning. Med den
målsättningen är det viktigt att arbeta aktivt med strategisk planering och strategier för
rullande översiktsplanering ska därför beredas särskilt utrymme i arbetet med ny
översiktsplan.
Med ledorden som utgångspunkt har en strategi identifierats för hur kommunens
tillväxt ska ske. Strategin ska användas som vägvisare i den översiktliga planeringen.
Vingåkers kommun ska växa genom att:
• verka för målsättningen smart landsbygd
• erbjuda hållbara och attraktiva livsmiljöer
• verka för god tillgänglighet
• samhällsplanera för en bättre folkhälsa
• skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan
• samverka med olika intressenter
För att konkretisera strategin har sedan mål för översiktsplanen formulerats:
• Värna småskalighet och landsbygdsidentitet.
• Stärka och utveckla orters/områdens karaktär och särart.
• Stärka och utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till friluftsliv.
• Planera för mötesplatser och goda lärmiljöer.
• Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektiva transportlösningar.
• Verka för goda regionala kommunikationer.
• Skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan
Som utgångspunkt för hållbarhetsfrågorna i översiktsplanearbetet ska Sveriges
miljömål användas (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/), samt regionala mål som
tagits fram för länet.
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Kommunens nya översiktsplan ska utgå utifrån tre aspekter: utvecklingsstrategi,
användning och hänsyn. Se figur 3 nedan.

Figur 3 Boverkets översiktsplanemodell, som utgår från tre aspekter.

Utifrån dessa tre perspektiv och målbilder som beskrivs ovan ska sedan tydliga
ställningstaganden arbetas fram.
Media
Översiktsplanen ska i första hand presenteras i digitalt format och ska därför arbetas
fram med digitalt material som utgångspunkt. Ett projekt kring karttjänster på webben
är viktigt i arbetet för att ta fram en lösning för översiktsplanens presentation.
Styrning
Översiktsplanearbetet ska inom tjänstemannaorganisationen hållas ihop genom ett
övergripande projekt i enlighet med kommunens projektmodell, med kommunchefen
som projektbeställare och ordförande i projektets styrgrupp. Kommunens planarkitekt
kommer att vara projektledare, med en beräknad tidsåtgång på 50% av en heltid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag av
fullmäktige att besluta hur den politiska styrningen av arbetet ska vara sammansatt och
strukturerat.
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Områdesindelningar/grupperingar
Arbetet ska bedrivas genom arbetsgrupper som formeras efter behov (om det inte går
att använda redan befintlig gruppering). Alternativt kan arbetet bedrivas som
underprojekt till huvudprojektet. I arbetet ska kommunens anställda (framför
konsulter) användas i så stor utsträckning som möjligt, i syfte att arbeta parallellt med
förankring av översiktsplanen i samband med framtagandet. Det är dock viktigt att
påpeka att konsultinsatser kommer att krävas.
Ett antal områden har sedan tidigare identifierats där grupperingar bildas/bildats som
kommer att användas för att ta fram förslag till vägledande tematiska ställningstaganden som ska redovisas i översiktsplanen. De funktioner som förväntas driva
arbetet anges inom parentes, utöver samordnare/projektledare som ska finnas med
inom alla grupper. Fler intressenter kommer självklart att engageras. Punkterna under
områdena anger frågor som behöver hanteras inom gruppen. Områden, grupperingar
och frågor att hantera kan komma att förändras under arbetets gång.
1. Kommunikationer/infrastruktur (Trafikingenjör, Landsbygdsutvecklare,
Samordnare miljö och folkhälsa)
• Cykel och gångtrafik
• Turism o vardagskvalitet: vandrings- och övriga leder (kopplat till pkt 2)
• Areella näringar och tung trafik
• Tågtrafikering och kollektivtrafik
2. Natur- och friluftsliv (Kommunekolog, Samordnare miljö och folkhälsa,
Upplevelsesamordnare, Turistkoordinator, Näringslivsansvarig,
Landsbygdsutvecklare)
• Grön- och blå infrastruktur: Sammanhängande stråk, spridningssamband
• Friluftslivsfrågor: Vandrings- och övriga leder, skolskogar etc
3. Bebyggelse, som drivs vidare i mindre grupperingar
• Bostadsförsörjning (Byggnadsingenjör, Landsbygdsutvecklare)
• Lärmiljöer (Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunfastigheter)
• Kulturmiljö (Byggnadsingenjör, område Upplevelse)
• LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (Byggnadsingenjör,
Kommunekolog)
4. Miljöbedömning (Kommunekolog, Samordnare miljö och folkhälsa)
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Klimatfrågor
5. Medborgardialog/Informationsutbyte, gruppen kommer dessutom att ges
uppgifter via de andra områdena (Kommunikationsenheten,
Landsbygdsutvecklare, Byggnadsingenjör)
• Hur tar vi hand om/sparar insamlade synpunkter?
• Identifiera målgrupper för dialog
• Kommunikationsplaner
• Media (digitalt, tryckta produkter etc)
6. Näringsliv/Turism (Näringslivsansvarig, område Upplevelse)
• Strategi
7. Levande översiktsplan (Byggnadsingenjör, Kart- och mätingenjör,
IT/Kommunikation, Budgetstrateg)
• Hur håller vi översiktsplanen levande?
• Fortlöpande uppdatering etc
• Format
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Arbete är påbörjat eller under uppstart inom alla områden, utom område 4.
Utöver ovanstående kommer även arbete med VA- och dagvattenfrågor att behöva
drivas. Arbete med att ta fram en dagvattenpolicy har påbörjats, men har stannat upp.
Tidplan och budget
Tidplan/process för framtagande av ny översiktsplan:
Beslut
aktualitetsprövning
KF 17 sept

Samråd vår/sommar
2020

Inriktningsbeslut
översiktsplan,
Målbilder maj/juni
2019

Antagande
vår/sommar 2021

Utställning och
granskning vinter
2020/2021

Figur 4 Preliminär tidplan för framtagande av ny översiktsplan.

Milstolpar
Preliminära milstolpar i arbetet med att ta fram ett samrådsförslag:
2019
Sep

Bostadsförsörjningsprogram beslutas

Okt
Nov

Utredningar trafikfrågor färdigställda

Dec

Karttjänster på webben driftsatt och testat (projekt)

2020
Jan

Natur- och friluftslivsstrategi beslutas (projekt)

Feb

Kulturmiljöutredning färdigställd, rapport levereras

Mar

Utredning klimatfrågor färdigställd

Apr
Maj

Utkast till samrådsförslag för ny översiktsplan färdigställs
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Grov budget
Nedan visas en övergripande budget som visar uppskattade externa kostnader som
väntas i arbetet med översiktsplanen. Interna kostnader, som t ex arbetstid för
kommunens anställda, ingår inte.
Aktivitet
Kulturmiljöutredning
Natur- och friluftslivsstrategi (ekosystemtjänster,
spridningsanalys, grön- och blåstruktur)
Bostadsförsörjningsprogram
Projekt Karttjänster på webben (server, licenser etc)
Trafikfrågor (kommunvelometern, konsultstöd)
LIS-områden, konsultstöd
Klimatutredning, konsultstöd
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) konsultstöd

Kostnad (tkr)
100-5251
200-3002

SCB medborgarundersökning 2019
Dialog (trycksaker, annonser, sociala medier…)
Utbildning

62
20
20

SUMMA

722-1 347

3

1604
60
?
50
50

VA-plan och dagvatten
?
Idag finns drygt 500 000 kr avsatta för arbete med översiktsplanen.
Förvaltningens ståndpunkt
Mycket i det dagliga arbetet i en kommun påverkas och styrs av behov med ett kort
perspektiv. Översiktsplanen är viktig inte minst som motvikt mot det. Rätt använd har
planen stor betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Det förutsätter dock att
arbetet med den är utformat på ett sätt som ger det slutliga dokumentet hög kvalitet
och relevans. Det är också viktigt att den beslutade planen blir väl känd både inom och
utom den kommunala organisationen. Av dessa skäl kommer arbetet inom
tjänstemannaorganisationen att bedrivas som ett kommunövergripande projekt för att
möjliggöra bred förankring och hög kompetens i arbetet.
Konsekvenser
•

Genom en översyn av kommunens översiktsplan säkerställs att kommunen har
ett aktuellt beslutsunderlag för strategiska beslut gällande kommunens markoch vattenanvändning.

Bidrag kan troligen sökas, behöver utredas närmre.
Bidrag finns att söka, men tidsaspekt gör det troligen inte möjligt i detta fall.
3 Finansieras via projekt för ökat bostadsbyggande.
4 Projekt som inte är enbart för arbete med översiktsplan och därför inte enbart bör
räknas till översiktsplanens budget.
1
2
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•
•
•
•
•

Kommunen är enligt lag skyldig att ha en aktuell översiktsplan, PBL
(2010:900) 3 kap § 1.
Kommunalt arbete kan i perioder behöva stå tillbaka under framtagande av ny
översiktsplan, då resurser kan behövs under planprocessen.
Detaljplanering kommer att prioriteras ned till förmån för arbete med
översiktsplan, förutsatt att inga extra resurser tillkommer.
Det kommer att krävas externa resurser i arbetet med framtagande av ny
översiktsplan, även om interna resurser bör användas i första hand.
Ekonomi behöver säkerställas för de insatser som krävs i samband med
arbetet.

Bilagor
1. Boverkets ÖP-modell, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/
2. Sveriges miljömål: http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten för kännedom.

Ralf Hedin
Kommunchef

Suzan Östman Bäckman
Tf Samhällsbyggnadschef
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Tertialuppföljning 1 januari- april 2019 – Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
2.226 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ budgetavvikelse
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

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

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-20
Handläggare

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

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april,
2019
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att återta och reducera kultur- och
fritidsnämndens budget för 2019 med 767 tkr motsvarande hyresökningen för
Säfstaholms slott.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att återta och reducera barn- och
utbildningsnämndens budget för 2019 med 1.805 tkr motsvarande hyresökningen
för Slottsskolan 7-9 hyra.
3. Föreslår kommunfullmäktige att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2019 fastställs och läggs till handlingarna.
Beskrivning 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.
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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
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

Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april 2019.
Information till de fackliga organisationerna har skett under maj. Tertialrapporten
fastställs av kommunfullmäktige i juni.
Bakgrund
Uppföljning av kommunens ekonomi sker kommunövergripande vid tre tillfällen
under året, i samband med tertialuppföljning för perioden januari-april, vid
delårsrapporten för perioden januari-augusti och vid årsredovisningen för helåret.
Tertialuppföljningen för perioden januari till och med april 2019 omfattar enbart den
ekonomiska uppföljningen samt årsprognos för helåret. I samband med
delårsrapporten som görs för perioden januari-augusti kommer en mer omfattande
uppföljning att ske.

164

vingaker.se

3 (4)

Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala budgetavvikelse
vid årets slut uppgår vid tertialuppföljningen till -20.253 tkr. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt arbetar med och vidtar
åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande under året rapporterar
det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt agerar för
att se till att nämnderna vidtar åtgärder för att på årsbasis hålla verksamheten inom de
ekonomiska ramarna.
Kommunens likviditet är fortfarande god och det finns likvida medel. Likvida medel
(banktillgodohavanden) är en tillgång som kan nyttjas för att minska en skuld eller för
att köpa en annan tillgång. De kan inte nyttjas för att förstärka driftbudgeten eftersom
detta då skulle medföra en kostnad som påverkar kommunens resultat. Därför är det
angeläget att hitta åtgärder som kan genomföras med de likvida medlen för att på sikt
sänka kommunens kostnader.
I budgeten för 2019 har kultur- och fritidsnämnden erhållit 837 tkr i utökad ram
avseende den hyresutökning som renoveringen av Säfstaholms slott innebär.
Tidplanen för renoveringen innebär att slottet beräknas vara klart 1 december 2019.
Detta medför att det endast blir en månads utökad hyreskostnad. Därför föreslår
kommunledningsförvaltningen att kultur- och fritidsnämndens budget för 2019
reduceras med 767 tkr motsvarande elva tolftedelar av hyresutökningen.
I budgeten för 2019 har barn- och utbildningsnämnden erhållit 2.166 tkr i utökad ram
avseende den hyresutökning som nybyggnationen av Slottsskolan 7-9 innebär.
Utökningen av budgeten avser halvårskostnaden. Den nya skolan ska vara klar att tas i
drift den 1 december 2019. Detta medför att det även för denna endast blir en månads
hyra som belastar 2019. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens budget reduceras med 1.805 tkr motsvarande fem sjättedelar av
hyresutökningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att tertialuppföljningen för perioden
januari-april 2019 fastställs och läggs till handlingarna.
Konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett negativt resultat beräknas uppstå.
Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag kommer inte att uppnås. Det negativa resultatet medför att det egna
kapitalet i balansräkningen försämras med motsvarande belopp. Sedan 2018 finns
också ett negativt resultat på 7,4 mkr som ska hanteras.
Enligt kommunallagens regler om balanskravet ska ett negativt resultat återställas
inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunen har en
resultatutjämningsreserv (RUR) som kan nyttjas om två kriterier är uppfyllda; dels att
kommunen redovisar ett negativt resultat och dels att det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren understiger genomsnittet. Som underlag för beräkningar av skatteunderlaget ska
uppgifter/underlag från Sveriges Kommuner och Landsting användas.
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Uppföljning tertial 1 för perioden januari-april 2019 är kommunens första samlade
ekonomiska redovisning för innevarande år. Här redovisas hur budgetföljsamheten ser ut för
årets första fyra månader samt vilket prognostiserat resultat som förväntas vid årets slut.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/Ekonomienheten
Elin Höghielm
Ekonomichef
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk analys

För perioden januari till och med april 2019 redovisar nämnderna och finansen totalt en
positiv budgetavvikelse på 2.421 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
1.733 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till 4.154 tkr.
2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31,tkr

Budgeterat resultat

1 733

7 757

Budgetavvikelse, total

2 421

-20 253

Periodens/Årets resultat

4 154

-12 496

Återgår, kostnader ur öronmärkta
medel

859

3 436

Synnerliga skäl, särskild löneskatt
inlösen pensioner 2018

0

7 744

5 013

-1 316

Justerat resultat

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. I prognosen ingår kostnader
på 7.744 tkr avseende särskild löneskatt på den förtida inlösen av pensioner som kommunen
genomförde vid slutet av 2018. Kostnaden kan hänföras till synnerliga skäl och således
undantas från balanskravet. I prognosen finns också 3.436 tkr som enligt tidigare beslut ska
finansieras ur öronmärkta medel (eget kapital) vid fastställande av kommunens årsredovisning
för 2019. Om båda dessa poster räknas ifrån uppgår det justerade resultatet till -1.316 tkr.
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1.2

Ekonomisk utvärdering

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

Kommunstyrelsen
Den sammanlagda budgetavvikelsen för kommunstyrelsen uppgår till +1.437 tkr per sista
april. Den samlade årsprognosen visar ett förväntat underskott på 250 tkr. De större positiva
och negativa avvikelserna beskrivs nedan.
Inom området Politik redovisas ett utfall till och med april på +674 tkr. Årsprognosen
beräknas till +250 tkr. Inom området politik ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse,
revision samt valnämnd och överförmyndaren. Fullmäktige redovisar ett underskott som beror
på fler utbildningar eftersom det är en ny mandatperiod med nya politiker. Valnämnden har
ett positivt utfall på grund av att EU-valet sker i maj och då kommer kostnader att uppstå.
Överförmyndaren blir fakturerade från Flen och när budgeten fastställdes var det samma
belopp som 2018. Nu har beräkningar gjorts för 2019 och de visar ett överskott.
Resurs kommunstyrelsen - Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader och
prognosen sätts därför till 0 tkr.
Kommunledningsadministrationen redovisar ett underskott på 210 tkr. Årsprognosen beräknas
till -800 tkr. Inom kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist,
näringslivsverksamhet samt BRÅ, folkhälsa, miljösamordning samt krisberedskap. Dessutom
kostnader för ferieanställda ungdomar. Den besparing som budgeterats för innevarande år har
lagts så att den belastar kommunledningsadministrationen med 1,4 mkr. Tjänsten för
näringslivsansvarig beräknas vara vakant åtminstone till och med större delen av hösten. Inom
projektmedel finns aktiviteter för medborgare inklusive bankett som avser utdelning av
utmärkelser och stipendier, arrangemang för nya medborgare samt vårens bomässa.
Kommunikation redovisar ett överskott på 510 tkr efter fyra månader med en årsprognos på
+100 tkr. Överskottet beror bland annat på en långtidssjukskrivning samt en vakant tjänst på
enheten. Verksamhet Nämndservice kommer att belastas av en större kostnad under året då
driftkostnaderna för e-tjänster kommer att tas från denna verksamhet, ca 150 tkr.
Kommunikationsprojektet har 1,0 mkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat.
Ekonomi redovisar totalt en positiv avvikelse på 424 tkr jämfört med budget efter fyra
månader. Den totala årsprognosen uppgår till 0 tkr. Ekonomienhetens kostnader innebär i
nuläget att budgeten beräknas hålla. Vakanser inom enheten medför kostnader för rekrytering.
Inom upphandling har en utökning av koordinatorstjänsten skett från 0,3 till 0,5 tjänst from
4
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den första mars, vilket medför en ökad kostnad. Årsprognosen uppgår till -30 tkr. Prognosen
är i nuläget beräknad på att antalet konsulttimmar från Telge Inköp uppgår till samma antal
som 2018.
Personal redovisar ett överskott på 398 tkr jämfört med budget och en årsprognos på
+300 tkr. Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser, vilket gör att enheten
visar ett överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än
prognostiserade. Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit frånvarande
under perioder därav ett positivt utfall. Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen.
Återstående belopp till och med april 2019 är 1.233 tkr. Kommunstyrelsen avsatte öronmärkta
medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen.
Syftet var att trygga kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp tom april 2019 är
185 tkr. Kommunstyrelsen avsatte extra medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bland
annat nyttjats till inköp av ett verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och
som är GDPR-säkrat. Riktade insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få
ner sjukfrånvaron.
Området för bidrag och avgifter redovisar totalt ett budgetöverskott på +217 tkr med en
årsprognos som innebär ett överskott på 200 tkr jämfört med budget. Kommunbidraget till
VSR kommer ge ett positivt utfall jämfört med budget eftersom den nya brandstationen inte
togs i bruk förrän februari 2019 och budgeten beräknades för hela året. Kollektivtrafiken samt
Viadidakt beräknas också ge ett överskott eftersom dessa verksamheter gav positivt utfall
2018 och Vingåkers andel kommer att återbetalas till Vingåkers kommun.
För Område Samhällsbyggnad beror den negativa prognosen på -300 tkr i första hand på
kostnader inom tekniska. Bredband och landsbygd beräknas följa budgeten. Projektet för den
smarta Vingåkersbygden fortsätter under 2019. Mat & Måltider (kosten) redovisar efter fyra
månader ett underskott på 1.803 tkr. Livsmedelspriserna har ökat till följd av foderbristen
efter förra sommarens torka. Handlingsplan är vidtagen så att budgeten totalt sett beräknas
hålla. Den tekniska verksamheten har ett positivt utfall efter fyra månader på 830 tkr som i
första hand beror på ännu ej mottagna fakturor för belysningsel och avtalskostnader för yttre
skötsel. Eftersom kostnader för bland annat snöröjning för 2018 fakturerades sent så har de
belastat 2019 års utfall. Årsprognosen uppgår till -300 tkr jämfört med budget.
Område Upplevelse redovisar efter fyra månader ett överskott på 128 tkr och en årsprognos
som innebär att budgeten beräknas hålla. Budgeten för verksamheten inom område
upplevelser avser i huvudsak lönekostnader vars utfall är enligt budget. Under denna
verksamhet finns även en budget för löpande kostnader i aulan. Under turism ryms kostnader
för visst turistmaterial samt lönekostnader för extra personal under sommaren. Detta år
kommer en sommarvärd/fritidspedagog att anställas under två månader för lovverksamhet och
evenemang i Tennisparken.
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Kultur- och fritidsnämnden
Totalt redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse på 896 tkr efter fyra
månader. Årsprognosen förväntas uppgå till +300 tkr. De utbildningsdagar som anordnades
för den nya nämndens ledamöter i början av året har medfört en kostnad utöver budget, men
på helår ingen avvikelse från budget. I nämndens budgetram finns budget för ökade
hyreskostnader för Säfstaholms slott som med anledning av den försenade restaureringen
ännu ej verkställts. Utbetalning av föreningsbidragen varierar stort under året och är därför
svåra att periodisera, men ser för närvarande ingen avvikelse på helår. Badhuset har en positiv
intäktssida som kan härledas till fler engångsbad - vilket kan bero på att Duveholmsbadet i
Katrineholm varit stängt för renovering. Badhuset håller stängt under sommarmånaderna och
då uteblir intäkterna. I samband med ökat badande ökar också kostnaderna för hygien- och
rengöringsprodukter. Biblioteket har en intäkt på 100 tkr som avser kostnader biblioteket haft
under 2018. Intäkterna kommer användas i samband med renoveringen. Kulturen avser
evenemangskostnader som till största delen är koncentrerade till sommarhalvåret.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse på 221 tkr jämfört
med budget. Årsprognosen innebär i nuläget att ett underskott på 1.200 tkr förväntas uppstå.
Prognosen för året beror till stor del på höga kostnader för bostadsanpassningar.
Bygg- och planverksamheten har en positiv avvikelse. Det finns en vakans för
bygghandläggare.
Områdesplanering visar ett positivt utfall eftersom kostnader för detaljplaner ännu inte
belastat budgeten.
Bostadsanpassning har ökat markant. Delvis för att kostnader kommer från 2018 samt höga
omkostnader i ärendena. Årets budget är snart förbrukad.
Miljöverksamheten har ett positivt utfall med anledning av flera personalvakanser som också
påverkar tillsynsavgifter där kommunen kan bli återbetalningsskyldig om man inte utfört
myndighetsutövning inom 3 år. En konsult är anlitad som miljöinspektör och kostnaden för
denna belastar budgeten.
Barn- och utbildningsnämnden
Totalt redovisar nämnden efter fyra månader ett positivt utfall jämfört med budget på
1.944 tkr (efter periodiseringar). Årsprognosen innebär i nuläget att en positiv
budgetavvikelse på 2.845 tkr beräknas uppstå. Barn- och utbildningsförvaltningen följer
nämndmålet om att både vara effektiva och att hålla budget genom att alla ansvariga med sin
personal försöker hitta effektiva kostnadslösningar som samtidigt innebär att kvaliteten
bibehålls och/eller förstärks.
Vid ingången av året hade nämnden lagt ut 7.908 tkr, för mycket i budget i förhållande till den
budgetram man fått från kommunfullmäktige. Detta hanteras via en neddragning på 3,25
procent för alla verksamheter och ligger med i utfallet.
Nedan finns kommentarer till de större avvikelserna.
Förskola -9 tkr, årsprognos –500 tkr - En osäkerhetsfaktor är sökta statsbidrag för mindre
barngrupper för andra halvåret som ej beslutats om ännu. De åtgärder som föreslagits och
satts in på förskolan för att klara neddragningen på 3,25 procent har ännu inte börjat ge effekt.
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Migrationsintäkter bidrar till en positiv avvikelse för den första perioden men kommer sedan
att täcka kostnader för modersmål. Till hösten är planeringen att utöka med en biträdande
rektor inom förskoleorganisationen för att täcka för den pensionsavgång som äger rum inom
några år inom ledningen. Kostnaderna finns ej budgeterade och prognosen blir därmed 500 tkr.
Pedagogisk omsorg -36 tkr, årsprognos -130 tkr - Fler barn än budgeterat (2 st) på den
fristående pedagogiska omsorgen. Om det fortsätter att vara fler barn än budgeterat så blir
prognosen -130 tkr.
Fritidshem +950 tkr, årsprognos: +1.600 tkr - Här finns en felbudgetering av
fritidshemsintäkter som gör att intäkterna inkommer betydligt högre än budgeterat med
1.600 tkr på årsbasis. Kommunens fritidshem redovisar en positiv avvikelse med 146 tkr.
Förskoleklass 196 tkr, årsprognos +300 tkr - Migrationsintäkter inkommer utöver budgeterat
med uppskattningsvis 300 tkr på årsbasis. Kommunens förskoleklasser redovisar en negativ
avvikelse på 5 tkr.
Grundskola +3.885 tkr, årsprognos + 1.165 tkr - Här finns grundskolans kostnader det vill
säga grundbelopp inom och utanför kommunen. Inkomna migrationsintäkter och köp av
skolplatser. Här är det en positiv avvikelse på 1.600 tkr som är kopplat till att
Migrationsintäkter inkommer högre än budgeterat för de första 4 månaderna. Detta kommer
att fortsättningsvis att täcka modersmålsundervisning samt studiehandledning och kommer
därmed inte att kvarstå. Det finns budget för utökad lokalhyra för Slottsskolan 7-9 för ht -19
med 2.165 tkr. Dessa kostnader kommer troligen inte att falla ut under hösten och kommer att
bidra till en positiv avvikelse med motsvarande belopp.
Det finns dock ekonomiska utmaningar som grundskolorna står i, totalt sett uppgår skolornas
negativa avvikelse till -1.800 tkr för denna period och prognosen beräknas att landa på 1.000 tkr och det är framförallt kostnader som är kopplade till extraresurser på skolorna som
uppstått sedan tidigare år. Det kommer att råda underskott på vissa av skolorna även i år,
eftersom det tar tid att få ned. Det handlar om viss övertalighet av tillsvidaretjänster samt en
förändring av hur tilläggsbeloppet ska hanteras. Neddragningen som planeras för på 3,25
procent medför också vissa ekonomiska utmaningar ute verksamheterna, men merparten har
hanterats och kommer hanteras via naturliga avgångar. I och med att neddragning görs i
verksamheterna så kommer därmed grundbeloppen till fristående verksamheter också att
sänkas vilket i sig också innebär en effektivisering.
Gymnasieskola +2.169 tkr, årsprognos +-0 tkr - För perioden saknas en faktura på 2.500 tkr
och detta gör att den positiva avvikelsen inte kommer att kvarstå. Vid föregående års
budgetberedning signalerades att ramen inte kommer att hålla för gymnasiet men det vi ser för
våren är att elever flyttat, vilket gör att kostnaderna minskat och budgeten beräknas hålla.
Under hösten 2019 kommer elevantalet att öka något utöver budgeterat men beroende på olika
orsaker så kan budgeten ändå hålla och prognosen är därmed +/-0. Orsakerna är beroende på
vilka val som görs om teoretiska eller praktiska program väljs, och så ser vi hur många elever
som går om ett år, hur stora migrationsintäkterna blir, samt om elever flyttar.
Grundsärskola +638 tkr, årsprognos +560 tkr - Kostnaderna för grundsärskolan är lägre än
budget och beror på att antalet grundsärskoleelever varit färre än budgeterat. Ytterligare
elever kan tillkomma under hösten 2019.
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Nämndens åtgärder inom ramen
Verksamheterna arbetar med att komma inom ram och vidtar olika åtgärder för det. Den
neddragning som planeras för på 3,25procent har samverkats på övergripande nivå och
kommer att samverkas som beslutsärende lokalt efter att beslut fattats på nämnden.
Information på lokal samverkan har skett.
Förvaltningen har identifierat kostnader där man ser möjligheter att bli mer effektiva, dessa
kostnader tar tid att få ned och beräknas att få full effekt under hösten 2020. Dessa är bland
annat lokalhyror där uppsägning har skett under detta första tertial för Lärkans förskola och
Södergårdens förskola. Lokalvårdskostnader beräknas också att minska. Ett arbete har
påbörjats där planering av skoldagar det vill säga start och slut på dagen samplaneras mellan
skolorna i syfte att få ned skolskjutskostnader. Vi räknar också med att attraktiviteten på
kommunens skolor kommer att öka i och med att vi får en nybyggd högstadieskola som på
sikt leder till minskade kostnader.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar för perioden januari till och med april en negativ avvikelse jämfört
med budget på 1.830 tkr. Årsprognosen innebär i nuläget att ett underskott på 12.988 tkr
förväntas uppstå. Socialnämndens budget för 2019 är betydligt lägre än vad nämnden begärt i
ram. Framför allt högre kostnader för försörjningsstöd och placeringar. Risk för
sanktionsavgifter för ej verkställda beslut i ett par fall som utreds av Ivo. Den snabbare
hemtagningen från sjukhus har som väntat resulterat i högre kostnader inom hemtjänsten.
Nämnden har beslutat om en rad åtgärder som hjälper till att hålla nere kostnaderna, men som
inte kan förändra verkligheten helt. Vakanshållning av flera tjänster. Finansiering av tjänster
från flyktingschablon. Utbildningsstopp. Ett antal uppdrag till förvaltningen att införa
försämringar i riktlinjer vad gäller äldreomsorg, barnkorttids och färdtjänst. Ytterligare
förslag kommer att beslutas på nämndens sammanträde i maj.
Finansen
Totalt redovisar den finansiella verksamheten ett litet överskott jämfört med budget på
195 tkr. Årsprognosen medför att en negativ budgetavvikelse på 8.960 tkr beräknas uppstå. I
årsprognosen har räknats in kommunens kostnad för särskild löneskatt på den förtida inlösen
av en del av pensionsskulden som kommunen genomförde i slutet av 2018. Kostnaden uppgår
till 7,7 mkr och kommer att hänföras till synnerliga skäl. Den är inte redovisad i utfallet.
Vidare finns kostnader på 859 tkr som avser merkostnaden under årets första fyra månader för
hyra av paviljongerna kopplat till Slottsskoleprojektet. Helårskostnaden uppgår till 3.436 tkr
och ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. Vidare ska 2.290 tkr tas i anspråk ur de
öronmärkta medlen för sociala investeringar.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt senaste prognosen från SKL (maj)
innebära en förbättring med 2,2 mkr jämfört med budget. Däremot förväntas
pensionskostnaderna i nuläget bli 1,5 mkr högre än budgeterat. Övriga poster inom den
finansiella verksamheten följer i stort budgeterat.
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Uppföljning Tertial 1 2019
Barn- och utbildningsnämnden

1
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Innehållsförteckning
1 Ekonomi.............................................................................................................................. 3
1.1 Ekonomisk utvärdering ................................................................................................. 3
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

-185

0

Öppen förskola

11

0

Förskola

-9

-500

Pedagogisk omsorg

-36

-130

Fritidshem

950

+1600

Förskoleklass

196

+300

Grundskola

3885

+1165

Gymnasieskola

2169

0

Grundsärskola

638

+560

Gymnasiesärskola

427

-150

Kultur

-252

0

Summa

7794

2845

Nämnd & förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen följer nämndmålet om att både vara effektiva och att hålla
budget genom att alla ansvariga med sin personal försöker hitta effektiva kostnadslösningar
som samtidigt innebär att kvaliteten bibehålls och/eller förstärks.
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse med 7 794 tkr men då
saknas stora kostnader för bla gymnasiet för april månad med 2 500 tkr, kostnader för köp av
platser i andra kommuner på 500 tkr samt faktura för skolskjuts på 450 tkr, grundsär- samt
gymnasiesärskolekostnader har ej inkommit för april månad med 800 tkr. Rättning av löner
600 tkr. budgetmedel för stödresurs är inte periodiserade för hösten 1 000 tkr.
Det periodiserade resultatet uppgår därmed till +1 944 tkr per april månad
Årsprognosen för barn- och utbildningsförvaltningen är + 2 845 tkr
Den differens i ram som nämnden hade vid ingången av året på 7 908 tkr, hanteras via en
neddragning på 3,25 % för alla verksamheter och ligger med i utfallet.
Nedan finns kommentarer om varje verksamhetsform.
Nämnd och förvaltning utfall – 185 tkr, prognos +-0
Här finns kostnader för bla nämnd, förvaltningskansli, skolskjutsar, centrala dataprogram.
Rektorslöner har felaktigt belastat kansliet och skall föras om. Nämnden redovisar en negativ
avvikelse på -46 tkr för perioden.
Öppen förskola +11 tkr, prognos +-0
Personalkostnader för öppna förskolan som finns på Familjecentralen.
Förskola -9 tkr, prognos – 500 tkr
Förskolornas utfall uppgår till -503 tkr. En osäkerhetsfaktor är sökta statsbidrag för mindre
barngrupper för andra halvåret som ej beslutats om ännu. De åtgärder som föreslagits och
satts in på förskolan för att klara neddragningen på 3,25 % har ännu inte börjat ge effekt.
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Migrationsintäkter bidrar till en positiv avvikelse för den första perioden men kommer sedan
att täcka kostnader för modersmål.
Till hösten är planeringen att utöka med en biträdande rektor inom förskoleorganisationen för
att täcka för den pensionsavgång som äger rum inom några år inom ledningen. Kostnaderna
finns ej budgeterade och prognosen blir därmed -500 tkr. Utökningen av ytterligare biträdande
rektor inom förskoleverksamheten finansieras inom barn- och utbildningsnämndens ram.
Pedagogisk omsorg -36 tkr, prognos -130 tkr
Fler barn än budgeterat (2 st) på den fristående pedagogiska omsorgen. Om det fortsätter att
vara fler barn än budgeterat så blir prognosen -130 tkr.
Fritidshem +950 tkr, årsprognos: + 1 600 tkr
Här finns en felbudgetering av fritidshemsintäkter som gör att intäkterna inkommer betydligt
högre än budgeterat med 1600 tkr på årsbasis.
Kommunens fritidshem redovisar en positiv avvikelse med 146 tkr.
Förskoleklass 196 tkr, prognos +300 tkr
Migrationsintäkter inkommer utöver budgeterat med uppskattningsvis 300 tkr på årsbasis.
Kommunens förskoleklasser redovisar en negativ avvikelse på 5 tkr.
Grundskola + 3885 tkr, årsprognos + 1 165 tkr
Här finns grundskolans kostnader dvs grundbelopp inom och utanför kommunen. Inkomna
migrationsintäkter och köp av skolplatser.
Här är det en positiv avvikelse på 1 600 tkr som är kopplat till att Migrationsintäkter
inkommer högre än budgeterat för dem första 4 månaderna. Detta kommer att fortsättningsvis
att täcka modersmålsundervisning samt studiehandledning och kommer därmed inte att
kvarstå.
Det finns budget för utökad lokalhyra för Slottsskolan 7-9 för ht -19 med 2 165 tkr. Dessa
kostnader kommer troligen inte att falla ut under hösten och kommer att bidra till en positiv
avvikelse med motsvarande belopp.
Det finns dock ekonomiska utmaningar som grundskolorna står i, totalt sett uppgår skolornas
negativa avvikelse med -1800 tkr för denna period och prognosen beräknas att landa på -1
000 tkr och det är framförallt kostnader som är kopplade till extraresurser på skolorna som
uppstått sedan tidigare år. Det kommer att råda underskott på vissa av skolorna även i år,
eftersom det tar tid att få ned. Det handlar om viss övertalighet av tillsvidaretjänster samt att
en förändring av hur tilläggsbeloppet ska hanteras, att istället utöka grundbeloppet dvs
ordinarie tjänster för att istället minska kringkostnader.
Neddragningen som planeras för på 3,25 % medför också vissa ekonomiska utmaningar ute
verksamheterna men merparten har hanterats och kommer hanteras via naturliga avgångar. I
och med att neddragning görs i verksamheterna så kommer därmed grundbeloppen till
fristående verksamheter därmed också att sänkas som i sig innebär en effektivisering.
Gymnasieskola + 2 169 tkr, prognos +-0
Faktura saknas på 2500 tkr och gör att den positiva avvikelsen inte kommer att kvarstå.
Vid föregående års budgetberedning signalerades att ramen inte kommer att hålla för
gymnasiet men det vi ser för våren är att elever flyttat och gör att kostnaderna minskat och
budgeten håller.
Under hösten -19 kommer elevantalet att öka något utöver budgeterat men beroende på olika
4
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orsaker så kan budgeten ändå hålla och prognosen är därmed +-0. Orsakerna är beroende på
vilka val som görs om teoretiska eller praktiska program väljs så och vi ser hur många elever
som går om ett år, hur stora migrationsintäkterna blir, samt om elever flyttar.
Grundsärskola +638 tkr, prognos +560 tkr
Kostnaderna för grundsärskolan är lägre än budget och beror på att antalet
grundsärskoleelever varit färre än budgeterat. Ytterligare elever kan tillkomma under hösten19 då det finns två elever som är under utredning och ytterligare två elever som är inskrivna i
grundsärskolan men just nu går på skola i Vingåker.
Gymnasiesärskola +427 tkr, prognos – 150 tkr
Fakturor saknas för perioden.
Kultur utfall -252 tkr, prognos +-0
Här saknas bland annat bidrag från ökad likvärdighet
Åtgärder inom ramen
Verksamheterna arbetar med att komma inom ram och vidtar olika åtgärder för det. Den
neddragning som planeras för på 3,25 % har samverkats på övergripande nivå och kommer att
samverkas som beslutsärende lokalt efter att beslut fattats på nämnden. Information på lokal
samverkan har skett.
Vi har identifierat kostnader där vi ser möjligheter att bli mer effektiva, dessa kostnader tar tid
att få ned och beräknas att få full effekt under hösten 2020. Dessa är bland annat lokalhyror
där uppsägning har skett under detta första tertial för Lärkans förskola och Södergårdens
förskola. Lokalvårdskostnader beräknas också att minska. Ett arbete har påbörjats där
planering av skoldagar dvs start och slut på dagen samplaneras mellan skolorna i syfte att få
ned skolskjutskostnader. Vi räknar också med att attraktiviteten på kommunens skolor
kommer att öka i och med att vi får en nybyggd högstadieskola som på sikt leder till minskade
kostnader.
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1

Mitterminsavstämning grundskolan 190424

Antal elever som ännu inte nått målen i respektive ämne vid vårterminens mitt 2019
jämfört med betygsresultaten höstterminen 2018.
Bedömning mittermin vt-19
Ämne
Bild
Biologi
SO
NO
Engelska
Fysik
Geografi
Hkk
Historia
Idrott
Kemi
Matematik
Tyska
Franska
Spanska
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska A
Teknik

Åk 3 Åk 6
3
8
11
11
2
20
7
12

15

17
9

Betyg ht-18
Åk 7

6
8
4
16
1

3
12
1
10
11
12

Åk 8

Åk 9

7

8

7

15
1
3

12
6
1

21
11
11

4
3
5
33
7

5
10
5
27
4

12
3
3
26
3

6

7

2

5
7
4
9
5

4
3
4
5
5

10
10
5
1
5
21

Ämne
Bild
Biologi
SO
NO
Engelska
Fysik
Geografi
Hkk
Historia
Idrott
Kemi
Matematik
Tyska
Franska
Spanska
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska A
Teknik

Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9
1
9
5
5
11
17

22
15
13
10
12
6
20

1
3
3
17
5
15
11
27

18
1
5
2
6
12
5
36
4

20
5
3
6
4
16
11
33
5
7
7

3
2
9
5
5
13

1
8
5
8
8
13

Vi ser en positiv trend när vi jämför mitterminsbedömningen med elevernas betyg
ht-18. Fler elever bedöms nå målen vt-19, även om alltför många elever
fortfarande inte är godkända i ett eller flera ämnen. Matematik och engelska är de
ämnen där flest icke godkända betyg finns.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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30
10
11
11
12
24
10
45
3
4
4
1
20
10
15
10
13
18
8
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Insatser under vårterminen
Generell nivå:
• Två rektorer får handledning av Uppsala universitet kring ledning och
styrning
• En arbetsgrupp (7-9) prioriterar och dokumenterar rutiner som en del
i arbetet med en tydligare struktur
• All pedagogisk personal (7-9) deltar i kompetensutveckling kring
grunduppdraget, betyg och bedömning via Skolverkets arbetsmaterial
• En tydligare koppling till läroplanen när det gäller planering och
bedömning genom kollegialt lärande
• Elevhälsan i samarbete med mentorerna följer systematiskt upp
elevernas giltiga och ogiltiga frånvaro
Gruppnivå:
• Tydlighet för eleverna kring målen och förmågorna i alla ämnen
• Tydlighet i instruktioner och kunskapskrav
• Arbete med trygghet och studiero
• Varierad undervisning – genomgångar, laborativt material, spel, filmer,
digitala läromedel, gemensamma uppgifter varvat med enskilt arbete
• Involvera eleverna tydligare i deras egen utveckling
• Arbete med läsförståelse i samtliga ämnen
• Ett språkutvecklande arbetssätt
• Arbete med EPA-modellen i flera ämnen
• Arbete i mindre grupper vid behov
• Mer praktiskt arbete i NO-ämnen
Individnivå:
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuella planeringar
Enskilda anpassningar
Extra lästräning, en till en
Motiverande samtal
Studiehandledning på modersmål
Stöd av speciallärare/specialpedagog
Erbjuden läxhjälp
Tätare kontakt med vårdnadshavare
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Det fortsatta arbetet vt-19
Det systematiska kvalitetsarbete behöver stärkas och förankras på alla nivåer.
Vikten av att styrkedjan fungerar hela vägen – både upp och ner – är av
största vikt för att vi ska få syn på våra styrkor och utvecklingsområden. En
översyn behöver göras för att förenkla detta arbetet utan att vi tappar i
kvalitet. Både lärarnas och rektorernas arbetssituation är väldigt ansträngd i
nuläget, vilket är oroväckande.
Samarbetet med Bästa skola fortsätter och bör prioriteras. Vi ska fokusera på
de åtgärder vi kommit fram till tillsammans med Skolverket och arbeta
systematiskt och långsiktigt med dessa. Förändring tar tid och vi behöver tid
och mod att hålla ut – och hålla bort annat.
Vi fortsätter att arbeta med att utveckla undervisningen på alla skolor, genom
kollegialt lärande, för att nå både de elever som har svårigheter att nå målen
och de som behöver större utmaningar för att nå de högre betygen.
Vi fortsätter att utveckla vår kompetens/kunskap att likvärdigt läsa och tolka
kunskapskraven i relation till ämnets syfte, centrala innehåll och den
undervisning som genomförs.
Vi behöver skapa förutsättningar för det gemensamma pedagogiska samtalet
för att utveckla en gemensam syn både avseende bedömning, men också för
att skapa relevanta bedömningssituationer som är både summativa och
formativa.
Fortsätta och bli bättre på att bygga trygga relationer med eleverna. Visa dem
att vi tror på dem och tycker om dem., diskutera utbildning, arbete och
framtid med eleverna för att ge dem framtidstro.
Framtiden
•
•
•
•

Fortsätta det arbete vi påbörjat tillsammans med Samverkan för bästa
skola
Öka behörigheten bland pedagogerna.
Behovet av studiehandledning på modersmålet är större än vi kan erbjuda,
vilket gör att elever med invandrarbakgrund får svårare att lyckas.
Lokaler som möjliggör att bedriva all undervisning på skolan – att förflytta
sig till annan skola medför konflikter och är resurskrävande.
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•

•

Lokaler som möjliggör en mer flexibel undervisning för att passa fler
elever. T ex dela in i mindre grupper vid behov, inrätta särskilda
undervisningsgrupper på fler skolor för elever som behöver mycket extra
anpassningar och en anpassad miljö. Detta skulle minska oron i
klassrummen och även vara resurseffektivt.
Lokaler anpassade för fritidshemsverksamheten. I nuläget delas lokaler
med skolan, vilket inte är optimalt.
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

Nämnden

-11

0

Områdeschef Kultur & Fritid

273

300

49

0

Föreningsbidrag

219

0

Badhuset

126

0

27

0

116

0

Kultur

97

0

Summa

896

300

Upplevelse samordnare

Fritidsgården
Bibliotek

Nämnden minus kan härledas till de utbildningsdagar som anordnades för vår nya nämnd i
början av året, på helår ingen avvikelse från budget. Under rubriken Områdeschef finns
budget för ökade hyreskostnader för Säfstaholms slott som med anledning av den försenade
restauteringen ännu ej verställts. Utebetalning av föreningebidragen varierar stort under året
och därför svåra att periodisera men ser för närvarande ingen avvikelse på helår. Badhuset har
en positiv intäktssida som kan härledas till fler engångsbad - vilket kan bero på att
Duvedholmsbadet varit stängt för renovering -. Badet har ju stängt under sommarmåndaderna
då uteblir ju intäkterna. I samband med ökat badande ökar också kostanderna för hygien- och
rengörningsprodukter. Biblioteket har en intäkt på 100 tkr som avser kostnader biblioteket
haft under 2018. Intäkterna kommer användas i samband med renoveringen. Kulturen avser
evenemangskostnader som till största delen är konsentrerade till sommarhalvåret.
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kommun

Kommunstyrelsen
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

Politik

674

250

Resurs KS

166

0

-210

-800

Kommunikation

569

100

Ekonomi

424

0

Personal

398

300

Bidrag och avgifter

217

200

44

0

-1803

0

Teknisk verksamhet

830

-300

Upplevelse

128

0

1437

-250

Kommunledn.administration

Samhällsbyggnad
Kost

Summa

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på + 1.437 tkr. De större positiva och negativa
avvikelserna beskrivs nedan. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter april
månad ett underskott på - 250 tkr.
Politik
Prognos + 250 tkr
Utfallet tom april visar + 674 tkr. Inom området politik ingår kommunfullmäktige och
kommunstyrelse. Revision samt Valnämnd och Överförmyndaren.
Fullmäktige har ett underskott som beror på fler utbildningar eftersom det är en ny
mandatperiod med nya politiker. Valnämnden har ett positivt utfall p.g.a att EU-valet sker i
maj och då kommer kostnader att uppstå.
Överförmyndaren blir fakturerade från Flen och när budgeten fastställdes var det samma
belopp som 2018. Nu har beräkningar gjorts för 2019 och de visar ett överskott.
Resurs KS
Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader och prognosen sätts därför till
0 tkr.
Kommunledningsadministration
Prognos - 800 tkr
Inom Kommunledningsadministrationen ingår kommunchef och jurist, näringslivsverksamhet
samt BRÅ, folkhälsa, miljösamordning samt krisberedskap. Dessutom kostnader för
ferieanställda ungdomar.
Den besparing som budgeterats för innevarande år har lagts så att den belastar
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kommunledningsadministrationen med 1,4 mkr.
Tjänsten för näringslivsansvarig beräknas vara vakant åtminstone till och med större delen av
hösten.
Projektmedel avser aktiviteter för medborgare inklusive bankett som avser utdelning av
utmärkelser och stipendier, arrangemang för nya medborgare samt vårens bomässa.
Kommunikation
Prognos +100 tkr
Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning och en vakant tjänst på enheten finns ett visst
överskott.
Verksamhet Nämndservice kommer att belastas av en större kostnad under året då
driftkostnaderna för e-tjänster kommer att tas från denna verksamhet, ca 150 tkr.
Kommunikationsprojektets har 1 mkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat.
Ekonomi
Totalt redovisas en positiv avvikelse på 424 tkr jämfört med budget efter fyra månader. Den
totala årsprognosen uppgår till 0 tkr.
Ansvaret ekonomichef redovisar ett plus på 130 tkr efter fyra månader med en årsprognos på
30 tkr. Inom ansvaret redovisas kostnader för kommunens ekonomisystem, statistiktjänster,
inkassotjänster osv.
Ekonomienhetens kostnader innebär i nuläget att budgeten beräknas hålla. Vakanser inom
enheten medför kostnader för rekrytering.
Inom upphandling har en utökning av koordinatorstjänsten skett från 0,3 till 0,5 tjänst from
den första mars, vilket medför en ökad kostnad. Årsprognosen uppgår till -30 tkr. Prognosen
är i nuläget beräknad på att antalet konsulttimmar från Telge Inköp uppgår till samma antal
som 2018.
Personal
Prognos + 300 tkr
Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett
överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit frånvarande under perioder därav
ett positivt utfall.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Återstående belopp tom april 2019 är
1 233 tkr. Kommunstyrelsen avsatt öronmärkta medel år 2016 för att stärka
arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen. Syftet var att trygga
kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp tom april 2019 är
185 tkr. Kommunstyrelsen avsatte extra medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bl.a.
nyttjats till inköp av ett verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och som är
GDPR-säkrat. Riktade insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få ner
sjukfrånvaron.
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Bidrag och avgifter
Prognos + 200 tkr
Totalt redovisas för Bidrag och avgifter ett budgetöverskott på +217 tkr tom april.
Kommunbidraget till VSR kommer ge ett positivt utfall jämfört med budget eftersom den nya
brandstationen togs i bruk förrän februari 2019 och budgeten beräknades för hela året.
Kollektivtrafiken samt Viadidakt beräknas också ge ett överskott eftersom dessa verksamheter
gav positivt utfall 2018 och Vingåkers andel kommer att återbetalas till Vingåkers kommun.
Samhällsbyggnad
Prognos - 300 tkr
För område samhällsbyggnad (OSB) beror den negativa prognosen i första hand på kostnader
för tekniska som avsåg 2018. Här nedan kommenteras de fyra olika verksamheterna som
ingår i område samhällsbyggnad.
Område Samhällsbyggnad 44 tkr.
Under område samhällsbyggnad ser virkesförsäljningen och intäkter för idrottshallar bättrre ut
än budget, medan kostnaden för biträdande samhällsbyggnadschef inte är budgeterad.
Prognos 0 tkr
Bredband och landsbygd beräknas följa budgeten. Projektet för den smarta Vingåkersbygden
fortsätter under 2019.
Mat & Måltider (kosten) - 1 803 tkr
Livsmedelspriserna har ökat till följd av foderbristen efter sommarens torka. Handlingsplan är
vidtagen så att budgeten totalt sett beräknas hålla.
Den tekniska verksamheten + 830 tkr
Den tekniska verksamheten har ett positivt utfall som i första hand beror på ännu ej mottagna
fakturor för belysningsel och avtalskostnader för yttre skötsel. Budgeten beräknas hålla, men
eftersom kostnader för bl.a. snöröjning 2018 fakturerades sent så har det belastat 2019 års
utfall.
Upplevelse
Prognos 0 tkr
Budgeten för verksamheten Område upplevelser avser i huvudsak lönekostnader vars utfall är
enligt budget. Under denna verksamhet finns även en budget för kostnader för löpande
kostnader i Aulan. Under verksamhet Turism ryms kostnader för visst turistmaterial men där
ännu inga fakturor är bokförda. I den budgeten finns även lönekostnader för extra personal
under sommaren. Detta år kommer vi anställa en sommarvärd/fritidspedagog under två
månader för lovverksamhet och evenemang i Tennisparken. Ingen avvikelse på helår är att
vänta.
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Uppföljning Tertial 1 2019

Vingåkers
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

1
192

Innehållsförteckning
1 Ekonomi ........................................................................................................................... 3
1.1 Ekonomisk utvärdering ................................................................................................ 3
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

8

0

Bygg och Plan

113

200

Områdesplanering

135

0

Bostadsanpassning

-664

-1600

187

200

-221

-1200

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö
Summa

Bygg och plan har en positiv avvikelse. Det finns en vakans för bygghandläggare.
Områdesplanering visar ett positivt utfall pga kostnader för detaljplaner som ännu inte
belastat budgeten.
Bostadsanpassning har ökat markant. Delvis för att kostnader kommer från 2018 samt höga
omkostnader i ärendena. Årets budget är snart förbrukad.
Miljö har ett positivt utfall pga flera personalvakanser som också påverkar tillsynsavgifter där
vi kan bli återbetalningsskyldiga om inte utfört myndighetsutövning inom 3 år. En konsult är
anlitad som miljöinspektör och belastar budgeten.
Prognos för året är till stor del p.g.a. kostnader för bostadsanpassning.
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Uppföljning Tertial 1 2019

Vingåkers
kommun

Socialnämnden

1
195

Innehållsförteckning
1 Ekonomi ........................................................................................................................... 3
1.1 Ekonomisk utvärdering ................................................................................................ 3
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1 Ekonomi
1.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2019-04-30, tkr

Prognos 2019-12-31, tkr

588

630

-2

0

-5295

-12325

Funktionshinderomsorg

1613

904

Äldreomsorg

1266

-2197

-1830

-12988

Nämnd och Förvaltning
Ung integration
Individ- och familjeomsorg

Summa

Betydligt lägre kostnad än vad nämnden begärt i ram. Framför allt högre kostnader för
försörjningsstöd och placeringar. Risk för sanktionsavgifter för ej verkställda beslut i ett par
fall som utreds av IVO. Den snabbare hemtagningen från sjukhus har som väntat resulterat i
högre kostnader i hemtjänsten.
Nämnden har beslutat om en rad åtgärder som hjälper till att hålla nere kostnaderna men som
inte kan förändra verkligheten helt. Vakanthållning av flera tjänster. Finansiering av tjänster
från flyktingschablon. Utbildningsstopp. Ett antal uppdrag till förvaltningen att införa
försämringar i riktlinjer vad gäller äldreomsorg, barnkorttids och färdtjänst. Ytterligare
förslag kommer att beslutas på nämndens sammanträde i maj.
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Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 20212022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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 oktober 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2020-2022
avseende drift- och investeringsverksamheten.
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
detta. Från barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden finns också
äskanden om utökad investeringsbudget med totalt 3,6 mkr år 2020. KommunJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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167 (x)

ledningsförvaltningen 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 försalg 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-23
Befolkningsprognos, Statisticon mars 2019
Samtliga nämnders beslut och underlag med konsekvenser och ev. budgetäskanden
inför kommunplan med budget 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-23

Till Kommunstyrelsen

Handläggare

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

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/250

Förslag till kommunplan med budget 2020 och
flerårsplan 2021-2022 (del 1)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
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.

Beskrivning 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.
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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 +5,4 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
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.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av budgetstrateg, ekonomichef och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunledningsgruppen. Underlag
har presenterats och diskuterats vid dialogdagar mellan ledande politiker och
tjänstemän i kommunen och de kommunala bolagen i mars och maj månad. Samtliga
nämnder har kommenterat konsekvenser och belyst sina behov av ramförändringar
och beslutat om eventuella besparingar eller äskanden. Dessa beslut är en del av detta
ärende. Se bilagor. Vid dialogdag 2 i slutet av maj gavs samtliga nämnder tillfälle att
redovisa och kommentera sina beslut. Deltagarna fick en genomgång avseende vilka
förutsättningar som gäller med hänsyn till befolkning, skatteunderlagsprognos osv.
De fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen får information i slutet
av maj. Kommunfullmäktige kommer att fastställa dokumentet Kommunplan med
budget 2020, del 1 innehållande de ekonomiska budgetramarna på sitt sammanträde
den 19 juni. Slutligen kommer dokumentet Kommunplan med budget 2020 och
flerårsplan 2021-2022 (del 2, slutlig version) att beslutas av kommunfullmäktige den
25 november.
Bakgrund
Kommunen använde fram till och med 2019 en demografisk resursfördelningsmodell
för tilldelning av ekonomiska budgetramar till nämnderna. Kommunfullmäktige har i
april beslutat att resursfördelningsmodellen ska upphöra. Nämndernas budgetramar
ska enligt planeringsdirektiven fastställda av kommunstyrelsen i april (KS§73/2019)
kvarstå på 2019-års nivå. Detta medför att beräkningsunderlag i detta material utgår
från de budgetramar som kommunfullmäktige beslutade om i december 2018 (kf§182)
för åren 2019-2020. Befolkningsprognos har tagits fram i samarbete mellan
kommunledningsgrupp och Statisticon per 190328 och den ska med fördel nyttjas för
nämndernas budgetunderlag.
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Ekonomiskt läge våren 2019
Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge för perioden januari-april 2019
prognostiseras totalt för helåret ett negativt resultat på -12,5 mkr inklusive kostnader
på 3,4 mkr som i samband med fastställande av årsredovisning för 2019 ska
finansieras ur tidigare öronmärkta pengar (eget kapital). Resultatet innehåller även en
kostnad på 7,7 mkr som avser särskild löneskatt på inlösta pensioner 2018, vilken
kommer att redovisas som synnerliga skäl. Kommunens justerade resultat
prognostiseras därefter uppgå till -1,3 mkr. Socialnämndens kostnadsutveckling för
verksamheten inom individ- och familjeomsorgen är oroväckande och här behöver
åtgärder vidtas eller omprioritering av budget göras. Samtliga nämnder behöver bidra i
det arbetet.
Kommunen har också det negativa resultatet från 2018 på -7,4 mkr att hantera. Detta
innebär att det behöver vidtas åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut.
Den tidigare demografiska reserven har upphört från och med 2019. Den har tidigare
varit en buffert för att möta intäktsbortfall och kostnadsökningar under innevarande år.
Ekonomiska planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som antogs i april för åren 2020-2022 innebär
att nämnderna inte erhåller någon kompensation för kostnadsökningar avseende löner,
hyror, köp av tjänster osv. Nämndernas budgetramar kvarstår på 2019-års nivå under
hela planperioden.
Befolkning
Enligt senaste befolkningsprognos för Vingåkers kommun åren 2019-2025 (Statisticon
mars 2019, se bilaga) förutspås en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Totalt
under kommande åttaårsperiod beräknas folkmängden minska med 514 personer, från
9.132 personer 181231 till 8.622 personer vid utgången av år 2025. Totalt innebär
detta en minskning med i snitt 73 personer per år de kommande åren. Jämfört med
tidigare prognoser är detta en försämrad utveckling. Från att ha haft en prognostiserad
befolkningsökning förväntas istället folkmängden minska. Under 2018 sjönk
folkmängden med 44 personer. Den faktiska siffran för kommunens folkmängd per 31
mars 2019 uppgår till 9.104 personer (9.218 personer vid samma tidpunkt föregående
år).
Skatter och generella statsbidrag
För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag
används senast erhållna prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
(cirkulär 19:21). Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat
invånarantal den 1 november året före budgetåret (utbetalningsåret) med en årlig
ökningstakt enligt nedan.
2020:
2021:
2022:

9.100 personer (1 november 2019)
9.125 personer (1 november 2020)
9.150 personer (1 november 2021)
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Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag:

Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket utgörs av
summan skatteintäkter och generella statsbidrag i tabellen ovan (raden Totalt). Detta
är ”taket” i budgetmodellen. Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 19:21)
samt nedskrivningen av befolkningsantagandet ger totalt 254 tkr högre intäkter 2020
medan det år 2021 blir ett sämre utfall med -1.998 tkr jämfört med det som ligger i
beslutad flerårsplan för 2020-2021.
Kommunövergripande mål
I den nya strategiska inriktning som den politiska majoriteten har arbetat fram för
mandatperioden finns fyra prioriterade områden:
• Ekonomi i balans
• Skola
• Hållbar tillväxt
• Landsbygdsutveckling.
Till dessa prioriterade områden ska fyra övergripande mål fastställas.
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Förslag till budgetramar 2020
Av tabellen nedan framgår utifrån ovan beskrivna delar hur budgetmodellen beräknar
förslag till budgetramar för 2020 för finansen, kommunstyrelsen samt nämnderna.

Under 2019 har pengar för attraktiv arbetsgivare som budgeteras under finansen
nyttjats till extra satsningar i samband med lönerevisionen för 2019. I kolumnen
uppräkning löner har denna kompensation fördelats till berörda nämnder enligt
personalutskottets beslut. I den högra kolumnen i tabellen framgår förslag till
budgetram för 2020 för de olika nämnderna utifrån de faktorer som har beskrivits
ovan. Detta medför att kommunens budgeterade resultat utifrån dessa faktorer
beräknas bli positivt med 5.407 tkr. Fullmäktiges resultatmål om 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett positivt resultat på 5.838 tkr
(enligt senaste skatteunderlagsprognos), vilket innebär att det i utgångsläget saknas
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430 tkr för att uppnå detta. Samtidigt har det från nämnderna redovisats behov av
utökade ramar på sammanlagt drygt 33 mkr och förslag till neddragningar/effektiviseringar på 28,9 mkr. Se bilagor. Detta måste också hanteras i
fullmäktigebeslutet. Det är främst socialnämnden som har svårigheter att hantera
kostnadsutvecklingen för sin verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, vilket
behöver hanteras.
Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Förslag till budgetramar för åren 2020-2022 utifrån gällande budgetmodell och enligt
kommunstyrelsens planeringsdirektiv ser ut enligt tabellen nedan:

Av tabellen ovan framgår att det i nuläget på raden Totalt budgeteras för positiva
resultat samtliga år; 5.407 tkr år 2020, 10.527 tkr år 2021 och 21.596 tkr år 2022.
Ingen uppräkning är gjord för nämndernas budgetramar.
För att uppnå kommunfullmäktiges resultatmål saknas det ytterligare pengar år 2020,
vilket framgår på raden för Differens längst ner i tabellen. För åren 2021-2022 finns
pengar att eventuellt fördela/prioritera.
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Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 10.760 tkr per år för perioden 2020-2022.
tkr
Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

Förslag

2019

2020

2021

2022

8 395

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden*

1.350

600

600

600

Socialnämnden**

2.214

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

12 464

10 760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

10 760

10 760

10 760

10 760

Tillgängligt investeringsutrymme, tkr

-1 704

0

0

0

*Barn- och utbildningsnämnden har år 2019 fått en utökad investeringsram med 750 tkr
avseende inventarier till den nya förskolan Äppellunden
**Socialnämnden har beviljats ett tilläggsanslag på 1.704 tkr utöver ordinarie investeringsbudget 2019 med anledning av kvarstående investeringar från 2018 (kf§37/2019).

Utöver investeringsutrymmet ovan har kommunfullmäktige under 2016 och 2017
beslutat om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom
upptagande av nya lån under perioden 2016-2020. I tabellen nedan har färdigställda
projekt exkluderats. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har
tagits i förslag till budgetramar. Upplåningsbehov föreligger för närvarande inte under
planperioden då kommunens likviditet är god. Eventuell revidering av
investeringsplanen hanteras som ett separat ärende.
Belopp i tkr.
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har inte gjort några andra uppräkningar eller
justeringar av förslaget till budgetramar utifrån de äskanden som nämnderna lämnat in
i ärendet. Detta blir en politisk prioriteringsfråga. Kommunledningsförvaltningen
påtalar vikten av att få kontroll över kostnadsutvecklingen inom individ- och
familjeomsorgen. Förvaltningen vill framhäva att detta är en oroväckande utveckling
som i nuläget drabbar övrig verksamhet inom socialnämnden genom de neddragningar
och effektiviseringar som nämnden föreslår. Det är i detta läge nödvändigt att samtliga
nämnder bidrar och att politiska prioriteringar görs.
Kommunens negativa resultat från 2018 på -7.391 tkr samt det justerade negativa
resultat på -1.316 tkr som prognostiseras för 2019 måste enligt reglerna i
kommunallagen återställas inom tre år. Detta medför att det totalt finns 8.707 tkr som
ska återhämtas inom planperioden. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige tar hänsyn till det vid prioritering och beslut om flerårsplanen för
2020-2022.
I samband med den förändrade fastighetsorganisation som genomfördes 2013 då
merparten av kommunens fastigheter såldes till AB Vingåkershem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB fanns även tankar på en gemensam organisation för hela den
tekniska verksamheten. Något beslut blev det aldrig. Kommunledningsförvaltningen
anser att en utredning i samverkan med de kommunala bolagen bör göras för att på
nytt belysa vilka möjligheter till utökad samverkan och eventuell konkurrensutsättning
som finns. Därmed föreslås att förvaltningen får ett sådant uppdrag. Uppdraget ska
vara färdigt och redovisas till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.
Den budget och flerårsplan som är beslutad för åren 2019-2021 är beräknad utifrån en
befolkningssiffra för 2020 på 9.157 personer och därefter med en årlig ökning med 25
personer till år 2021. Den faktiska befolkningssiffran uppgår till 9.104 personer den
sista mars 2019. Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att
beräkningsunderlaget för skatteintäkter och generella statsbidrag justeras till 9.100
personer för år 2020, till 9.125 personer år 2021 och till 9.150 personer år 2022.
Kommunens årliga investeringsutrymme uppgår kommande tre år till 10.760 tkr per
år. Från barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden finns
äskanden om ytterligare totalt 3,6 mkr i investeringar. Omprioritering bör i möjligaste
mån göras inom den befintliga investeringsvolymen för att undvika att fler
investeringar tas upp med synnerliga skäl. Investeringar med synnerliga skäl påverkar
driftbudgeten genom högre avskrivningar. Upplåning bör undvikas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att prioritera så att kommunen når en budget i balans år 2020,
innebärande att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
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Konsekvenser
Det tuffa ekonomiska läget ställer stora krav på prioriteringar. Det finns ingen buffert
för att hantera kostnadsökningar eller intäktsbortfall under planperioden.
Budgetdisciplin för samtliga nämnder är ett måste för att nå en budget i balans. Här
blir det viktigt med helhetsperspektivet. Förslaget till budget för 2020-2022 innebär att
det inte utgår någon kompensation för kostnadsökningar för löner, hyror osv för något
av åren. Detta kommer medföra ytterligare krav på effektiviseringsåtgärder för år
2021-2022 om det inte tillförs några nya statliga pengar. Det finns risk att kommunen
fortsätter att redovisa negativa resultat, vilket strider mot balanskravsreglerna i
kommunallagen. Det negativa resultatet ska då återställas inom tre år. Ett negativt
resultat försämrar kommunens eget kapital. Ett negativt resultat försämrar kommunens
likviditet och framtida möjligheter att genomföra investeringar utan upplåning.
Bilagor
-Kommunplan med budget 2020, del 1, Utkast juni-19, (Kompletteras till KF)
-Befolkningsprognos, Statisticon mars 2019
-Samtliga nämnders beslut och underlag med konsekvenser och ev budgetäskanden
inför kommunplan med budget 2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Valnämnden
Revisorerna
Ekonomienheten
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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Au § 95

KS 2019/250

Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 20212022
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. 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 oktober 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2020-2022
avseende drift- och investeringsverksamheten.

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 20 19-års nivå. Detta medför att
effektiviserings behov föreligger för samtliga nämnder.
Jämfört med kommunfullmäktiges beslut om kommun plan med budget för 2019 samt
flerårsplan för 2020-2021 (kf§ 182/20 18) 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, l 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
detta. Från barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden finns också
äskanden om utökad investeringsbudget med totalt 3,6 mkr år 2020. KommunJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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ledningsförvaltningen 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 försalg till beslut:

l. 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 alt ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
3. Budgeteraför alt inom planperioden återställa det negativa resultatetjör 2018 på
7,4 mkr.
4. Att ge kommunledningsjörva/tningen i samverkan med de kommunala bolagen i
uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan. Uppdraget ska varafärdigt
och redovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2019.
5. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa ekonomiska budgetramar för 2020-2022
avseende drift- och investeringsverksamheten.

Yrkanden
Anneli Bengtsson (S) yrkar på att avslå beslutspunkt 3 i förvaltningens förslag till
beslut.
Charlotte Prennfors (M) yrkar på att avslå beslutspunkt 5 i förvaltningens förslag till
beslut. Detta utifrån Moderaternas budgetförslag.
Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till beslutspunkt 5 i förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett avslagsyrkande till beslutspunkt 3 och ett
avslagsyrkande till beslutspunkt 5 i förvaltningens förslag till beslut. Ordförande
föreslår att beslut fattas punkt för punkt.
Propositionsordningen godkänns av arbetsutskottet.
Beslutspunkt 1-2 i fOrvaltningens förslag
Ordförande frågar arbetsutskottet om man kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att så är fallet.
Beslutspunkt 3
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Anneli Bengtssons (S) avslagsyrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anneli Bengtssons (S) avslagsyrkande.
Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Beslutspunkt 4 i förvaltningens förslag
Ordförande frågar arbetsutskottet om man kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att så är fallet.
Beslutspunkt 5 i förvaltningens förslag
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anneli Bengtssons (S) bifallsyrkande

Protokollsanteckning
Charlotte Prennfors (M) lämnar följande protokollsanteckning: I ärenden som rör
budget och andra frågor av större vikt ska beslutsunderlagen finnas med i ordinarie
kallelse. Så var inte fallet till detta sammatträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-23
Befolkningsprognos, Statisticon mars 2019
Samtliga nämnders beslut och underlag med konsekvenser och ev. budgetäskanden
inför kommunplan med budget 2020

w

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats
Tisdagen den 28 maj 2019, kl. 10.00-11.40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)

Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin , kommunchef
Joacim Bock, kommunsekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, § 83

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

JO~a:6~ . . . . . . .
Anneli Bengtsson

Justerande

.{ifL.~
Charlotte Prennfors

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-30

Datum för anslagsuppsättande

2019-06-03

Datum för anslagsnedtagande

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Joacim Bock

Utdragsbestyrkande
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INLEDNING
Politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner kommer under 2019 att
fortsatt befinna sig i en exceptionell situation med anledning av det stora
antalet människor som söker och har sökt asyl i Sverige. Detta påverkar
radikalt planeringsförutsättningar och resursallokering inom bl.a. skola och
socialtjänst.
Den nu rådande situationen påverkar även förutsättningarna för
befolknings-prognoser och kommer så att göra under ett antal år. Modeller
för prognoser utgår från Skatteverkets folkbokföringsregister. Med en
omfattande flyktingmottagning i många av Sveriges kommuner och långa
handläggningstider för asylprövning har det tagit år innan beslut fattas om
uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring i en kommun är möjlig.
Fortfarande är det många som väntar på besked. Under den tiden är
asylsökande osynliga i de register som brukar användas för
befolkningsprognoser. Detta leder i sin tur till att registerbaserade
prognoser riskerar att visa ett för litet antal invånare i de åldrar som de
asylsökande befinner sig.
En annan omständighet som skapar osäkerhet är den rörlighet som finns
hos de asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör fortsatt räkna med
betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder under de
kommande åren. Vi kan redan nu observera att de så kallade sekundära
flyttrörelserna har tagit fart och många nyanlända väljer att flytta till större
kommuner och storstadsnära kommuner. Det är också svårt att förutse hur
omfattande en återflyttning till ett hemland kommer att bli eller när den kan
bli aktuell. Likaså råder osäkerhet kring anhöriginvandringens omfattning.
Enligt Migrationsverkets senaste prognos från den 15 februari 2019
förväntas lagen om tidsbegränsade tillstånd samt strängare regler för
anhöriginvandring att gälla även fortsättningsvis. Fortfarande befinner sig
dock många asylsökande i väntan på beslut och utrikes inflyttning kommer
att vara förhållandevis stor även under året. Migrationsverket varnar
samtidigt för betydligt längre handläggningstider på grund av
anslagsminskningar.
På grund av dessa osäkerheter rekommenderar vi att
befolkningsutvecklingen kontinuerligt under året stäms av mot gällande
befolkningsprognos. Kontakta oss gärna för råd och stöd kring detta.
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Vår tids offentliga samtal och samhällsplanering har en närmast outsinlig
tillgång till statistik, data, indikatorer och rankinglistor av olika slag. Så
mycket att träden många gånger skymmer skogen. Den situationen inledde
ett uppdrag från en statlig myndighet för några år sedan. Uppdraget gick ut
på att identifiera sociala riskindikatorer i Sveriges kommuner. Bakgrunden
var förekommande sociala oroligheter med bilbränder och upplopp i några
av landets kommuner. Som underlag för analysen fanns över hundra olika
variabler med någon form av socioekonomisk bäring.
Vår ansats var från början att försöka rensa i listan av variabler. De variabler
som uppvisade en hög korrelation skulle bort. Problemet var bara att ingen
av variablerna uppvisade särskilt hög korrelation. Det fanns alltid en antal
kommuner som avvek från den gängse bilden. En frustration över detta
ledde så småningom fram till den ganska självklara lösningen. Istället för att
försöka ta bort information, valde vi att tillämpa en analysmetod som kunde
hantera samtlig information. Resultatet blev en visualiserad bild av Sverige
med kommuner tillhörande distinkt åtskilda socioekonomiska
förutsättningar.
Uppdraget om sociala riskindikatorer blev startskottet för den analysmetod
vi sedan två år tillbaka tillämpat på delområdesnivå inom kommuner SEKOM (SocioEkonomisk analys för KOMmuner). Modellen resulterar i en
gruppering och visualisering av kommuners delområden utifrån invånarnas
socioekonomiska och demografiska egenskaper.
Syftet med metoden är att hjälpa till i bytet av perspektiv från
endimensionell analys av en faktor i taget till en sammanhängande
helhetsbild av hur ett samhälle ser ut. Vi vill bidra till att skapa
förutsättningar för en målinriktad samhällsplanering där tjänstemän och
beslutsfattare ges möjlighet att faktiskt se skogen framför alla träd. Med en
gemensam bild av nuläget kommer man längre - oavsett var man vill ta
vägen.
Med utgångspunkt från hur verkligheten ser ut för människorna i en
kommun har vi också väsentligen bättre förutsättningar att göra
befolkningsprognoser.
Hör gärna av er eller besök oss på vår hemsida
www.befolkningsprognoser.se. Där finns mer information om SEKOM och
hur din kommun förhåller sig till andra.
Mats Forsberg, VD, Statisticon
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SAMMANFATTNING
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER ÅR 2018
Under 2018 minskade folkmängden i Vingåkers kommun med 44 personer,
från 9 180 till 9 136 invånare. Orsaken till den minskade befolkningen var
ett flyttnetto på- 41 personer och ett födelsenetto på 2 personer.
Under året flyttade 641 personer till Vingåker, vilket var färre än 2017.
Antalet personer som flyttade från kommunen minskade med 69 personer
jämfört med året innan, från 751 till 682. Flyttnettot (antalet inflyttade
minus utflyttade) under 2018 var således- 41 personer.
Det föddes 114 barn under 2018, 27 fler än 2017. Antalet personer som
avled var 112 vilket är 6 färre än året innan. Sammantaget ger detta ett
födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 2 personer.
Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av
justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av
angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.
Kontakta SCB för vidare information.

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2019 - 2025
Under prognosperioden 2018 - 2025 kommer folkmängden i Vingåkers
kommun att minska med 514 invånare, från 9 136 till 8 622 personer.
Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt -49 personer per år och födelsenettot
-24 personer per år. Totalt ger detta en förändring med -73 personer per år.
Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 572 personer per år medan
antalet utflyttade skattas till 621 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 49 personer för varje år under prognosperioden.
Antalet barn som föds förväntas vara 86 per år i genomsnitt under
prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 110 personer. Detta
medför en befolkningsförändring med -24 personer per år.

6
219

SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN ÖVER TIDEN
I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden
och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2019 och framåt är
prognostiserade värden.

Folkmängd och förändringskomponenter i Vingåkers kommun
1980

1990

2000

2018

2019

2025

Födda

116

164

80

114

88

83

Döda

133

136

100

112

110

111

-17

28

-20

2

-22

-28

Inflyttade

585

560

422

641

597

555

Utflyttade

534

474

551

682

652

595

Flyttnetto

51

86

-129

-41

-55

-40

Folkökning

34

114

-149

-39

-77

-67

Folkmängd

9 750

9 937

9 186

9 136

9 059

8 622

Födelseöverskott

SAKNAR DU INFORMATION I RAPPORTEN?
Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker
rapporten ska innehålla standardmässigt? Hör av dig till oss så kan vi se
över innehållet i rapporten till kommande år!
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Historisk utveckling av
folkmängden 1980-2018
samt prognostiserad
folkmängd 2019-2025.

12 000

HUR UTVECKLAS
FOLKMÄNGDEN?

10 000

8 000

Antal

Folkmängden kan delas upp
i tre åldersgrupper: 0-19 år,
20-64 år samt 65 och äldre.
Uppdelningen ligger till grund
för beräkningen av
försörjningsbördan i
kommunen. Trots att
uppdelningen är grov ger den
en god överblicksbild som
gör det lätt att följa
utvecklingen över tiden. I
diagrammet till höger visas
utvecklingen av dessa
åldersgrupper från 1980 till
2025.

ANTAL INVÅNARE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

6 000

4 000

2 000

0
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2000
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2020

År
Total folkmängd

Historisk utveckling av
den årliga procentuella
förändringen av
folkmängden 1980-2018
samt prognostiserad
utveckling 2019-2025.
Jämförelse med riket.

0-19 år

20-64 år

65 år eller äldre

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
2,0%
1,5%
1,0%

I diagrammet till höger kan
man jämföra kommunens
procentuella förändring av
folkmängden med riket. Den
årliga förändringstakten visar
med hur många procent
kommunen växer under ett
år. Negativa tal innebär att
folkmängden minskar under
året. Förändringen under
t.ex. år 2019 beräknas som
Folkmängd(2019) dividerat
med Folkmängd(2018)
minus 1.

0,5%

Procent

HUR SNABBT ÄNDRAS
FOLKMÄNGDEN?

0,0%
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Vingåkers kommun
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1,20

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

1,00

Försörjningsbördan är
kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller
äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64).
Jämförelse med riket.

Antal

0,80

HUR UTVECKLAS OLIKA
ÅLDERSGRUPPER?
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0,20

0,00
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Vingåkers kommun
Riket
Försörjningsbörda i Vingåker från barn och ungdomar (0-19 år)
Försörjningsbörda i Vingåker från äldre (65 år eller äldre)

HUR RÄKNAR VI?
Den prognosmodell som används bygger på den så kallade kohort-komponentmetoden. Enkelt förklarat innebär metoden att man varje år framöver ökar
kommuninvånarnas ålder med ett år i taget, lägger till antalet födda och inflyttade
och drar bort antalet avlidna och utflyttade. I en enkel formel kan vi uttrycka detta för
hela folkmängden år 2019 med:

B(2019) = B(2018) + F(2019) - D(2019) + I(2019) - U(2019)
Här är B(2019) folkmängden vid årets slut år 2019 och B(2018) folkmängden år
2018. F(.) är antalet födda, D(.) är antalet avlidna, I(.) antalet inflyttade och U(.) är
antalet utflyttade.
I modellen ska formeln ovan gälla för män respektive kvinnor samt för samliga åldrar
mellan 0-100. I modellen är endast en sak säker; alla som överlever från ett år till
nästa blir ett år äldre. De övriga delarna födda, döda, in- och utflyttade är osäkra och
skattas via statistiska metoder. Störst antalsmässig osäkerhet finns bland
flyttningarna i åldergruppen 18-24 år. För dessa åldrar är det generellt sett svårast
att göra bra förutsägelser.

Försörjningsbördan är ett
enkelt demografiskt mått
som visar på relationen
mellan antalet personer som
behöver bli försörjda och
antalet personer som kan
bidra till deras försörjning.
Uttrycket kan sägas beskriva
hur många extra personer en
person i yrkesverksam ålder
måste försörja förutom sig
själv. På riksnivå är försörjningsbördan dryga 0,7 extra
personer. Framöver förväntas denna öka. Försörjningsbördan kan delas upp i två
delar, den del som kommer
från barn och ungdomar (019 år) och den från äldre
(65+).

VAD DRIVER
UTVECKLINGEN?
Antalet födda, döda, in- och
utflyttade kallas för förändringskomponenter. Komponenterna utgör stommen i
prognosen och bestämmer,
tillsammans med åldrandet,
hur folkmängden och dess
sammansättning utvecklas.
För att förstå utvecklingen av
befolkningen och dess
sammansättning måste man
därför förstå hur komponenterna utvecklas.
Hur förändringskomponenterna och åldrandet påverkar
utvecklingen i kommunen
redovisas i de kommande
sidorna.
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Historisk utveckling av
antalet födda och döda
1980-2018 samt prognostiserat antal 2019-2025.

FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

150

Antalet födda minus döda
kallas för födelseöverskott
eller naturlig befolkningsökning.

100

Antal

Antalet födda har sedan
2008 varierat mellan 65 och
114. År 2018 föddes 114
barn och under
prognosperioden förväntas i
genomsnitt 86 barn att födas
per år.

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

200

50

0

Antalet avlidna har sedan
2008 varierat mellan 79 och
129. År 2018 avled 112
personer och under
prognosperioden förväntas i
genomsnitt 110 personer att
avlida per år.
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Födelseöverskott - antal födda minus antal döda

Historisk utveckling av
antalet in- och utflyttade
1980-2018 samt prognostiserat antal 2019-2025.

Antal födda

Antal döda

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
1 000

IN- OCH UTFLYTTADE
SAMT FLYTTNETTO

800

Flyttnettot beräknas som
inflyttade minus utflyttade.

Antalet utflyttade har sedan
2008 varierat mellan 542
och 751. År 2018 flyttade
682 personer från
kommunen och under
prognosperioden förväntas i
genomsnitt 621 personer
flytta ut per år.

600

Antal

Antalet inflyttade har sedan
2008 varierat mellan 506
och 849. År 2018 flyttade
641 personer till kommunen
och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 572
personer flytta in per år.

400

200
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- 200
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Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade

Antal inflyttade

Antal utflyttade
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200

Historisk utveckling av
flyttnettot och födelseöverskottet 1980-2018 samt
prognostiserad utveckling
för åren 2019-2025.

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

150
100

FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRING ÖVER TID

50

Hur folkmängden förändras
över tiden bestäms av förändringskomponenterna. I
diagrammet till vänster visas
en samlad bild av hur nettoinflyttningen och den naturliga befolkningsökningen
påverkar folkmängdens utveckling vid olika tidpunkter.

Antal

0
- 50
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- 150
- 200
- 250
1980
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2010
År

Förändring i folkmängden under året
Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning
Förändring beroende på födelseöverskott

2020

Födelseöverskottet har
sedan 2008 varierat mellan
- 64 och 15 personer. År
2018 var överskottet 2
personer och under
prognosperioden förväntas
överskottet bli i genomsnitt
-24 personer per år.
Flyttnettot har sedan 2008
varierat mellan - 50 och 171.
År 2018 var flyttnettot
- 41 personer och under
prognosperioden förväntas
flyttnettot bli i genomsnitt 49 personer per år.
Förändringskomponenternas
utveckling har medfört att
folkmängden har ökat med
136 personer sedan 2008.
Från 2018 fram till
prognosperiodens slut 2025
förväntas folkmängden att
minska med 514 personer.

EFFEKTER OCH
PÅVERKAN
Åldrandet av befolkningen
och förändringskomponenternas utveckling
påverkar åldersstrukturen.
På de kommande sidorna
visas hur åldersstrukturen
förändras och hur sammansättningen i sin tur påverkar
genomsnittsåldern i
kommunen.
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Antal invånare efter ålder
år 2018 och prognos för
2025.

180

BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING

160
140
120
100
Antal

I diagrammet till höger visas
hur befolkningen är fördelad
efter ålder i kommunen år
2018 och år 2025. Åldrandet medför till exempel att
de som var 60 år 2018 är 67
år 2025. Att antalet 60åringar år 2018 skiljer sig
från antalet 70-åringar år
2025 skiljer sig åt beror på
att personer har flyttat till
eller från kommunen samt
att vissa har avlidit.

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2018 OCH 2025
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År 2018

Skillnad i antalet
invånare i olika åldrar
mellan år 2018 och 2025.

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN
2018 OCH 2025 I VINGÅKERS KOMMUN
80

FÖRÄNDRING I
ÅLDERSSTRUKTUREN
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20
Antal

I diagrammet visas hur antalet personer i olika åldrar förändras under prognosperioden på grund av åldrande,
flyttningar, födslar och avlidna. Detta mäts genom att
räkna ut skillnaden mellan
de två åldersfördelningarna i
diagrammet ovan. Ett positivt
värde för en viss ålder
innebär att antalet invånare i
den åldern ökar under
prognosperioden. Ett
negativt värde innebär på
motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.
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Skillnad i folkmängd mellan åren 2018 och 2025
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GENOMSNITTSÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

Historisk utveckling av
genomsnittsåldern 19802018 samt prognostiserad
snittålder 2019-2025.
Jämförelse med riket.

45

EN ÅLDRANDE
BEFOLKNING

44

Under perioden 2018 till
2025 förväntas genomsnittsåldern i Sverige att öka från
41,2 år till 41,5 år. Skälen till
detta är bland annat att
mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora
årskullar kommer upp i äldre
åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern
att öka från 44,1 år till 45,3
år under prognosperioden.

Medelålder

43
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Genomsnittsåldern i
kommunen är 2,9 år högre
än i riket år 2018. Vid
prognosperiodens slut är
snittåldern 3,8 år högre.
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UTVECKLING AV OLIKA
ÅLDERSGRUPPER
På de kommande sidorna
visas utvecklingen av olika
åldersgrupper historiskt och
under prognosperioden. I
presentationen har
befolkningen delats upp i
fyra huvudgrupper barn 0-12
år, ungdomar 13-18 år,
vuxna 19-64 år och äldre 65
år eller mer.
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Historisk utveckling av
antalet barn i åldrarna 0-12
år 1980-2018 samt
prognostiserat antal 20192025.

1 000

ANTAL BARN I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

900

UTVECKLINGEN AV
ANTALET BARN

800

Utvecklingen av antalet barn
i åldern 0-5 år beror främst
på hur många barn som föds
framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt
mer flyttbenägen än de äldre
barnen, vilka har börjat
skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan
på utvecklingen. För de äldre
barngrupperna, 6-9 år och
10-12 år beror eventuella
förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika
årskullar är olika stora.
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Historisk utveckling av
antalet ungdomar i åldrarna
13-18 år 1980-2018 samt
prognostiserat antal 20192025.

10-12 år

ANTAL UNGDOMAR I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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UTVECKLINGEN AV
ANTALET UNGDOMAR

400

Antal

Antalet i åldrarna 13-15 och
sedan 16-18 år har sedan
2000-talets mitt minskat i de
flesta av landets kommuner.
Detta i takt med att de stora
barnkullar som föddes kring
1990 har lämnat dessa
åldrar bakom sig. I många
kommuner kan dock en
uppgång av antalet invånare
i dessa åldrar förväntas den
kommande perioden.
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3 000

Historisk utveckling av
antalet vuxna i åldrarna 1964 år 1980-2018 samt
prognostiserat antal 20192025.

ANTAL VUXNA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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Generellt i riket så har
åldersgruppen 19-24 år ökat
under de senaste åren då
generationen född kring
1990 passerat dessa åldrar.
På längre sikt bör antalet
personer i åldersgruppen
därmed falla tillbaka.
Åldersgruppen 25-44 år har
minskat då den stora 60talist generationen blivit allt
äldre och gått över i
åldersgruppen 45-64 år.
Dock ökar den nu igen då
90-talisterna istället träder in
här. Gruppen 45-64 år ökar
således även den då 60talisterna nu befinner sig
här. Samtidigt motverkas
detta av att 40-talisterna nu
är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa
åldersgrupp. Hur utfallet
förväntas bli på kommunnivå
visas i diagrammet till
vänster.

Historisk utveckling av
antalet äldre i åldrarna 65 år
och uppåt 1980-2018 samt
prognostiserat antal 20192025.

ANTAL ÄLDRE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
2 000
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UTVECKLINGEN AV
ANTALET ÄLDRE

1 600

Under en längre tid framöver
kommer antalet äldre i landets kommuner att öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått pensionsåldern fullt ut,
dels att medellivslängden
ökar och att de äldre lever
längre än tidigare. Den
närmaste framtiden medför
främst en ökning i
åldersgruppen 80 år eller
äldre där 40-taliserna snart
börjar träda in.
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BAKGRUND OCH ANTAGANDEN
De följande sidorna innehåller uppgifter som beskriver situationen i
Vingåkers kommun under år 2018 och några av de antaganden som ligger
till grund för prognosen. I vissa fall görs jämförelser med riket. Tanken är att
ge en demografisk ögonblicksbild som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.
I prognosen har vi använt oss av registerdata över folkmängden efter ålder,
kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från
SCB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per den
sista december varje år. Denna folkmängd behöver inte stämma med den
befolkning som faktiskt bor eller vistas i kommunen. Hur stor skillnad det är
mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som är
registrerad och om detta är ett problem varierar från kommun till kommun
och över åldrarna. För de yngre åldersgrupperna är diskrepansen större.
Många ungdomar studerar och arbetar på annan ort men är fortfarande
skrivna i föräldrahemmet.
För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn,
avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av
denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, inflyttarfördelningar
och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund
för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda,
inflyttade och utflyttade.
Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska
förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå
en ålder över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar
där behovet av stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar
från städer med universitet och högskolor, och en andel kan tänkas flytta
tillbaka till sin hemkommun. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora
konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten.
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Antal personer i varje
ålder per 1000 invånare år
2018. Jämförelse med riket.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2018

20
18

FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

16

I diagrammet till vänster
visas befolkningsstrukturen i
kommunen och i riket.
Befolkningsstrukturen anger
hur stor andel varje
åldersgrupp utgör av hela
folkmängden. Andelen
uttrycks i promille. Som
exempel kan nämnas att
åldern 71 år är den enskilt
största åldersgruppen i
kommunen och utgör 18,1
promille av hela folkmängden år 2018. I de delar som
kommunens åldersstruktur
avviker från rikets så innebär
detta att kommunen har
relativt fler eller färre
invånare i den åldern än vad
som finns i riket. Genom att
jämföra befolkningsstrukturerna kan man bättre
förstå vilka demografiska
utmaningar och möjligheter
kommunen har relativt riket.
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Antalet män och kvinnor i
olika åldrar under år 2018.

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2018
100

ANTAL MÄN OCH
KVINNOR

90

Antalet män och kvinnor i
samma ålder har ofta ett
starkt samband förutom för
åldrarna 70 år eller äldre där
kvinnorna oftast är fler. Det
finns kommuner som har
andra skevheter i
könsfördelningen. I Uppsala
kommun är antalet kvinnor i
åldrarna 20-25 år betydligt
fler än antalet män. Och i
Pajala kommun finns det fler
män än kvinnor i nästan
samtliga åldrar.
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Antalet födda barn per
kvinna efter moderns ålder.
Genomsnitt för perioden
2016-2018. Jämförelse med
riket.

0,20

Antal barn per kvinna

KVINNORS
FRUKTSAMHET I OLIKA
Antalet barn som föds beror
dels på antalet kvinnor i fertil
ålder, dels på kvinnornas benägenhet att bli föräldrar.
Benägenheten att föda barn i
en viss ålder mäts av fruktsamheten och beräknas som
antal födda barn efter
moderns ålder dividerat med
antalet kvinnor i samma
ålder.
I diagrammet framgår att
fruktsamheten är som högst
hos 26-åriga kvinnor i
Vingåkers kommun. Under
åren 2016-2018 fick de i
snitt 0,21 barn per kvinna.
Med hjälp av fruktsamheten
per ålder och antalet kvinnor
i fertil ålder kan vi beräkna
hur många barn som
förväntas födas framöver.
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Historisk utveckling av
den summerade fruktsamheten 1980-2018 samt
prognostiserad fruktsamhet
2019-2025.
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SUMMERAD FRUKTSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
3,00

2,50

FRUKTSAMHETENS UTVECKLING ÖVER TIDEN

2,00

TFR

För att få en total bild av
fruktsamheten kan man
beräkna summerad fruktsamhet vilket är summan av
fruktsamheten i olika åldrar
(dvs summan av värdena på
staplarna i diagrammet
ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur
många barn en kvinna skulle
föda om hon under sin livstid
föder barn såsom kvinnor
idag gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda drygt 1,9
barn under sin livstid.

FRUKTSAMHET EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
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Antalet inflyttade och
utflyttade invånare efter
ålder. Genomsnitt för
perioden 2016-2018.

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
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Hur många som flyttar till
respektive från kommunen i
olika åldrar visas i diagrammet till vänster. Även om lika
många flyttar in som ut ur
kommunen i en viss åldersgrupp så betyder detta inte
att kommunens förutsättningar är oförändrade. Det
kan finnas en stor skillnad
på in- och utflyttarna
avseende socio-ekonomiska
faktorer såsom utbildning,
inkomst eller
arbetsmarknadsstatus. Det
är därför viktigt att göra
kompletterande analyser av
flyttströmmarna för att få en
så heltäckande bild som
möjligt.

Ålder
Inflyttare

Utflyttare

Skillnad i antalet in- och
utflyttade invånare i olika
åldrar. Genomsnitt för
perioden 2016-2018.

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
10

FLYTTARNA OCH
ÅLDERSSTRUKTUREN

5

Till vänster visas effekten av
in- och utflyttningen på åldersstrukturen i kommunen.
Staplarna visar flyttnettot eller vilka åldersgrupper som
ökar respektive minskar på
grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan antalet inflyttade
och utflyttade i diagrammet
ovan. Ett negativt värde för
en viss ålder betyder att fler
flyttar från kommunen än till
kommunen i den åldern. För
att få en mer representativ
bild av flyttningarna har ett
genomsnitt för de tre
senaste åren beräknats.
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Andelen invånare i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2016-2018.
Jämförelse med riket.

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

0,30

INVÅNARNAS BENÄGENHET ATT FLYTTA
0,25
Andel av befolkningen

Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten, under ett år,
att en person i en viss ålder
flyttar från kommunen. I
kommunen har 22-åringarna
den högsta flyttbenägenheten med 0,32. Detta innebär
att 32 procent av alla 22åringar under ett givet år
flyttar från kommunen. På
riksnivå anger flyttbenägenheten sannolikheten att en
person flyttar över en
kommungräns. Viktigt att
förstå är att många flyttningar sker inom kommunen.
Flyttbenägenheten som den
är definierad här inkluderar
inte flyttningar inom
kommunen.
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UTFLYTTARRISK OCH
INFLYTTARINTENSITET
För att prognostisera antalet
utflyttare framöver beräknas
så kallade utflyttarrisker. Riskerna baseras på hur män
och kvinnor i olika åldrar har
flyttat historiskt. Genom att
multiplicera riskerna med
antalet invånare fås hur
många som förväntas flytta
ut per ålder och kön.
Det totala antalet inflyttare
bestäms antingen med hjälp
av tidsserieanalys, som ett
genomsnitt av antalet
inflyttade de senaste åren
eller genom ett direkt
antagande om hur många
som kan tänkas flytta in. För
att fördela inflyttarna efter
ålder och kön så används
inflyttarintensiteter vilka
baseras på historiska
inflyttningsmönster. Intensiteterna anger hur stor andel
av inflyttarna som är i en viss
ålder och av ett visst kön.

FLYTTNINGAR OCH UTVECKLINGEN AV BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNINGEN
Det observerade antalet flyttningar i kommunen innehåller endast en begränsad mängd
information. Vill man närmare analysera effekterna av flyttningar måste man även
studera vilka som flyttar till respektive från kommunen. Flyttarnas socio-ekonomiska
situation och ålder har en stor betydelse för utvecklingen av kommunens ekonomi,
näringsliv och befolkningssammansättning. Flyttningar är den demografiska komponent
som har störst och snabbast påverkan på demografins utveckling över tiden. Det ligger
utanför ramen för denna befolkningsprognos att närmare studera flyttmönster och
effekterna av flyttningarna. Men genom att studera flyttnettot efter ålder (se diagram på
föregående uppslag) kan man direkt se hur ålderssammansättningen i kommunen
ändras på grund av flyttningarna och det går enkelt att få svar på frågor såsom vilka
åldersgrupper som ökar respektive minskar och med hur mycket på grund av in- och
utflyttningar. Vill man kunna påverka kommunens demografiska och socio-ekonomiska
sammansättning på kort sikt så måste man göra förändringar som påverkar in- och
utflyttningsmönstren.
I många av landets kommuner flyttar de yngre åldersgrupperna 19-25 år från
kommunen till arbeten och studier på annan ort. I vissa fall kommer de tillbaka och
bosätter sig på födelseorten för att bilda familj och påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på
riksnivå så är de yngre åldersgrupperna mycket flyttbenägna och var femte 21-åring
flyttar över en kommungräns varje år (se diagrammet ovan). Yngre kvinnor är mer
flyttbenägna än yngre män (se diagrammen till höger).
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Andelen kvinnor i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2016-2018.
Jämförelse med riket.

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

0,30

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA
Flyttbenägenheten kan även
redovisas efter kön. På riksnivå är yngre kvinnor betydligt mer flyttbenägna än
männen. De söker sig tidigare än männen till orter som
erbjuder studie- och arbetsmöjligheter. Vid 30-års ålder
blir de dock mindre flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än
hälften av de unga kvinnorna
i vissa åldrar. Effekten blir att
nästan inga unga kvinnor blir
kvar på orten. I Vingåkers
kommun har de 20-åriga
kvinnorna den största
flyttbenägenheten med 0,33.

Andel av befolkningen
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Andelen män i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2016-2018.
Jämförelse med riket.

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

0,30

MÄNS BENÄGENHET
ATT FLYTTA
På riksnivå har både män
och kvinnor en mycket hög
flyttbenägenhet mellan 20
och 30 år. Men till skillnad
mot kvinnorna, som har en
mycket stark topp mellan 20
och 25 år, så är männens
flyttbenägenhet mer jämn.
Män äldre än 30 år har även
en något högre
flyttbenägenhet än kvinnor i
samma ålder. Bland männen
i Vingåkers kommun är 22åringarna mest flyttbenägna
med 0,36.

Andel av befolkningen
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METODBESKRIVNING
Befolkningen i prognosen skrivs fram ett år i taget med befolkningen år
2018 som utgångspunkt. Vid tolkning av prognosen skall has i åtanke att
Skatteverkets register endast omfattar i kommunen folkbokförda personer.
De som bor i kommunen men inte är folkbokförda där, t.ex. asylsökande,
finns således inte med i prognosen. Antalet födda och döda beräknas för
varje prognosår genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras
med åldersspecifika fruktsamhetstal respektive dödsrisker.
Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar beräknas som kvoten mellan
antalet födda barn till mödrar i en viss ålder och medelfolkmängden kvinnor
i samma ålder. För att osäkerheten ska bli mindre används
befolkningsuppgifter från de 3 senaste åren. Dessutom görs en utjämning
över åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i riket.
Under prognosperioden antas fruktsamheten förändras i enlighet med
SCB:s prognostiserade ökning för fruktsamheten i riket.
Dödsriskerna för varje ålder och per kön skattas på riksdata som kvoten
mellan antalet döda i en viss ålder och medelbefolkningen i samma ålder.
Därefter sker en justering av mortaliteten så att den sammanfaller med
kommunens totala nivå. Data från de 3 senaste åren används, och
dödsriskerna antas minska i proportion till SCB:s prognos för riket.
Antalet inflyttare till kommunen under de kommande åren prognostiseras
med hjälp av tidsserieanalys för att plocka upp förekommande trender. De
senaste årens utveckling används för att avgöra hur inflyttarna kommer att
utvecklas i framtiden. Inflyttarfördelningen (vilka som flyttar till kommunen i
termer av kön och ålder) beräknas utifrån de 3 senaste årens inflyttarfördelning.

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett genomsnitt av de 4 senaste årens
utflyttarrisker. Utflyttningsbenägenheten i varje ålder multipiceras med
folkmängden i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter ålder och
kön.
Osäkerheten i prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd.
Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som inte är födda när
prognosen görs. Betydande osäkerhet finns även för åldersgrupperna 19-30
år där flyttbenägenheten är stor. Osäkerheten i en befolkningsprognos är
förhållandevis mindre för den medelålders och äldre befolkningen vilka
brukar vara mindre flyttbenägna.
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TABELLBILAGA
I tabellbilagan finns tre olika typer av tabeller som redovisar folkmängden i
kommunen efter ålder, kön och tid. Det som skiljer de olika tabellerna åt är
hur åldrarna redovisas. Den första typen av tabell redovisar folkmängden
efter enkla och överskådliga åldersklasser. Den andra typen av tabell
redovisar folkmängden efter de åldersklasser som används i det
kommunala utjämningssystemet. Den tredje typen av tabell redovisar
folkmängden efter ettårsklasser. Utöver detta redovisas även förändringen
och den procentuella förändringen av folkmängden under året. Även dessa
tabeller är uppdelade på ålder, kön och tid.
Alla uppgifter som redovisas i tabellbilagan och i den övriga rapporten finns
tillgängliga i Excel och har skickats till kommunens kontaktperson. Med
hjälp av dessa uppgifter kan man enkelt jobba vidare själv.

HAR ER KOMMUN BEHOV AV ANDRA TABELLER ELLER DATA?
Behöver er kommun redovisa resultaten av prognosen på ett annat sätt, till
exempel efter en annan indelning av åldrarna? Behöver ni ta fram underlag
till en PowerPoint-presentation? Vi är vana att arbeta med data och
presentera data på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vi tar snabbt fram det
ni behöver. Kontakta oss gärna och diskutera vad ni behöver hjälp med.
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Tabell 1A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

617

614

588

578

570

563

544

539

6-9

416

410

420

431

422

423

418

411

10-12

314

303

314

311

317

307

328

322

13-15

355

362

336

328

318

326

323

328

16-18

357

360

370

359

363

342

334

326

19-24

551

540

534

530

535

544

538

541

25-44

1 772

1 737

1 721

1 680

1 657

1 629

1 606

1 590

45-64

2 370

2 349

2 307

2 276

2 237

2 211

2 173

2 138

65-79

1 855

1 843

1 839

1 848

1 822

1 794

1 766

1 716

80-100

529

541

552

565

595

624

660

711

Totalt

9 136

9 059

8 982

8 906

8 835

8 764

8 689

8 622

Tabell 1B: Förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

22

-3

- 27

- 10

-8

-7

- 19

-5

6-9

17

-6

10

11

-9

1

-5

-7

10-12

- 18

- 11

11

-3

6

- 10

21

-6

13-15

- 20

7

- 26

-8

- 10

8

-3

5
-8

16-18

21

3

10

- 11

4

- 20

-8

19-24

- 23

- 11

-5

-4

5

9

-6

2

25-44

- 33

- 35

- 17

- 40

- 24

- 28

- 23

- 16

45-64

- 24

- 21

- 42

- 31

- 39

- 26

- 38

- 35

65-79

-1

- 12

-4

9

- 26

- 28

- 28

- 50

80-100

15

12

11

12

30

29

35

52

Totalt

- 44

- 77

- 78

- 76

- 70

- 71

- 75

- 67

Tabell 1C: Procentuell förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0-5

3,7

-0,5

-4,3

6-9

4,3

-1,5

2,5

10-12

-5,4

-3,5

3,6

13-15

-5,3

1,9

16-18

6,3

0,9

19-24

-4,0

25-44

-1,8

45-64

2024

2025

-1,6

-1,4

-1,3

-3,4

-0,9

2,6

-2,0

0,1

-1,3

-1,6

-1,1

2,0

-3,1

6,8

-1,9

-7,1

-2,4

-3,2

2,5

-0,9

1,5

2,7

-3,1

1,2

-5,6

-2,4

-2,4

-2,0

-1,0

-0,8

0,9

1,7

-1,1

0,4

-2,0

-1,0

-2,3

-1,4

-1,7

-1,4

-1,0

-1,0

-0,9

-1,8

-1,4

-1,7

-1,1

-1,7

-1,6

65-79

-0,1

-0,6

-0,2

0,5

-1,4

-1,5

-1,6

-2,8

80-100

2,9

2,4

2,0

2,2

5,4

4,9

5,7

7,9

Totalt

-0,5

-0,8

-0,9

-0,8

-0,8

-0,8

-0,9

-0,8
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Tabell 2A: Antal kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

299

302

295

289

279

275

266

264

6-9

209

197

190

199

207

211

212

208

10-12

136

140

148

156

149

136

143

146

13-15

156

161

153

141

143

149

156

150

16-18

176

171

169

154

157

152

141

143

19-24

250

246

242

242

237

244

236

235

25-44

883

863

861

843

831

813

806

803

45-64

1 148

1 144

1 128

1 126

1 118

1 101

1 080

1 060

65-79

917

913

916

915

896

892

880

868

80-100

296

301

302

304

323

337

357

374

Totalt

4 470

4 437

4 403

4 370

4 340

4 310

4 279

4 251

Tabell 2B: Förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11

3

-7

-5

- 10

-4

-9

-2
-4

6-9

13

- 12

-7

9

8

4

1

10-12

- 17

4

8

8

-7

- 13

8

3

13-15

- 19

5

-8

- 12

2

6

7

-6

16-18

16

-5

-2

- 14

3

-6

- 11

2

19-24

- 18

-4

-4

1

-5

7

-7

-1

25-44

2

- 20

-2

- 18

- 11

- 18

-8

-3

45-64

-8

-4

- 16

-1

-9

- 16

- 21

- 20

65-79

-3

-4

3

-1

- 19

-4

- 11

- 13

80-100

-2

5

1

2

19

15

20

17

Totalt

- 25

- 33

- 34

- 33

- 30

- 30

- 31

- 27

Tabell 2C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

3,8

0,9

-2,3

-1,9

-3,4

-1,5

-3,2

-0,9

6-9

6,6

-5,7

-3,8

4,7

4,3

1,8

0,6

-1,8

10-12

-11,1

2,8

5,6

5,6

-4,8

-8,7

5,7

2,0

13-15

-10,9

3,0

-4,8

-7,7

1,6

4,1

4,8

-4,1

16-18

10,0

-3,0

-1,0

-8,6

1,8

-3,5

-7,1

1,5

19-24

-6,7

-1,7

-1,7

0,3

-2,3

2,8

-3,0

-0,5

25-44

0,2

-2,3

-0,2

-2,1

-1,3

-2,2

-1,0

-0,4

45-64

-0,7

-0,3

-1,4

-0,1

-0,8

-1,4

-1,9

-1,9

65-79

-0,3

-0,4

0,3

-0,1

-2,1

-0,5

-1,3

-1,4

80-100

-0,7

1,7

0,4

0,5

6,2

4,5

6,0

4,7

Totalt

-0,6

-0,7

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,6
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Tabell 3A: Antal män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

318

312

293

289

291

288

277

275

6-9

207

212

230

232

215

212

205

203

10-12

178

163

167

155

168

172

185

176

13-15

199

201

183

187

174

177

166

178

16-18

181

189

201

204

206

191

193

183

19-24

301

294

293

288

298

301

302

305

25-44

889

875

860

838

825

815

801

788

45-64

1 222

1 204

1 179

1 149

1 119

1 110

1 093

1 078

65-79

938

930

923

933

926

902

886

848

80-100

233

240

250

261

273

287

302

337

Totalt

4 666

4 622

4 579

4 536

4 495

4 454

4 410

4 371

Tabell 3B: Förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11

-6

- 20

-4

2

-3

- 10

-2

6-9

4

5

18

2

- 17

-3

-7

-3

10-12

-1

- 15

3

- 12

14

3

13

-9

13-15

-1

2

- 18

4

- 13

2

- 10

11
- 10

16-18

5

8

12

3

1

- 15

3

19-24

-5

-7

-1

-5

10

3

1

3

25-44

- 35

- 14

- 15

- 22

- 13

- 10

- 15

- 13

45-64

- 16

- 18

- 25

- 30

- 30

-9

- 17

- 15

65-79

2

-8

-7

10

-7

- 24

- 17

- 37

80-100

17

7

10

11

12

15

15

35

Totalt

- 19

- 44

- 44

- 43

- 40

- 41

- 44

- 40

Tabell 3c: Procentuell förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

3,6

-1,7

-6,3

-1,4

0,7

-1,0

-3,6

-0,9

6-9

2,0

2,6

8,3

0,9

-7,3

-1,5

-3,1

-1,4

10-12

-0,6

-8,2

1,9

-7,0

8,7

1,9

7,7

-5,0

13-15

-0,5

1,1

-8,9

2,0

-6,8

1,3

-5,8

6,7

16-18

2,8

4,7

6,1

1,6

0,7

-7,2

1,3

-5,3

19-24

-1,6

-2,3

-0,4

-1,7

3,6

0,9

0,4

1,1

25-44

-3,8

-1,6

-1,7

-2,6

-1,5

-1,2

-1,8

-1,6

45-64

-1,3

-1,4

-2,1

-2,5

-2,6

-0,8

-1,5

-1,3

65-79

0,2

-0,8

-0,8

1,1

-0,7

-2,5

-1,9

-4,2

80-100

7,9

3,2

4,1

4,3

4,5

5,4

5,3

11,6

Totalt

-0,4

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

-1,0

-0,9
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Tabell 4A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

502

522

497

488

481

474

456

452

6-12

730

713

734

742

739

730

746

733

6

110

96

118

103

101

99

110

97

7-15

975

979

952

967

956

957

958

964

16-18

357

360

370

359

363

342

334

326

65-79

1 855

1 843

1 839

1 848

1 822

1 794

1 766

1 716

80-89

436

448

457

468

501

532

568

621

90+

93

93

95

97

94

92

91

91

0

115

92

91

90

89

88

87

87

1-3

289

303

297

292

273

270

268

265

4-5

213

219

200

196

208

204

188

187

7-9

306

314

301

328

321

324

308

314

10-15

669

665

650

639

635

633

651

649

65-69

677

637

617

611

575

558

565

563

70-74

721

718

677

648

624

617

583

568

Tabell 4B: Förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

1

20

- 26

-9

-7

-6

- 18

-4

6-12

-1

- 17

21

8

-2

-9

16

- 13

6

23

- 14

23

- 16

-2

-2

11

- 13

7-15

- 44

4

- 27

15

- 11

1

2

5

16-18

21

3

10

- 11

4

- 20

-8

-8

65-79

-1

- 12

-4

9

- 26

- 28

- 28

- 50

80-89

17

12

9

10

34

31

36

52

90+

-2

0

2

2

-3

-1

-1

0

0

21

- 23

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1-3

-9

14

-6

-5

- 19

-3

-3

-2

4-5

10

6

- 19

-4

11

-4

- 15

-2

7-9

-6

8

- 12

27

-7

2

- 16

7

10-15

- 38

-4

- 15

- 12

-4

-2

18

-1

65-69

- 10

- 40

- 19

-6

- 36

- 17

7

-2

70-74

-7

-3

- 41

- 29

- 24

-7

- 33

- 16

Tabell 4C: Procentuell förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

0,2

4,0

-4,9

-1,8

-1,5

-1,3

-3,9

-0,9

6-12

-0,1

-2,4

3,0

1,0

-0,3

-1,2

2,1

-1,7

6

26,4

-12,8

23,6

-13,3

-1,7

-1,8

11,0

-12,0

7-15

-4,3

0,4

-2,7

1,6

-1,1

0,1

0,2

0,5

16-18

6,3

0,9

2,7

-3,1

1,2

-5,6

-2,4

-2,4

65-79

-0,1

-0,6

-0,2

0,5

-1,4

-1,5

-1,6

-2,8

80-89

4,1

2,8

2,0

2,3

7,2

6,1

6,8

9,2

90+

-2,1

0,2

2,0

1,9

-3,2

-1,4

-1,2

-0,4
-0,8

0

22,3

-19,9

-1,0

-1,0

-0,9

-1,0

-1,1

1-3

-3,0

4,8

-2,1

-1,7

-6,4

-1,0

-1,0

-0,9

4-5

4,9

2,9

-8,8

-1,9

5,8

-1,7

-7,6

-0,9

7-9

-1,9

2,5

-3,9

8,9

-2,1

0,7

-5,0

2,2

10-15

-5,4

-0,6

-2,2

-1,8

-0,7

-0,3

2,8

-0,2

65-69

-1,5

-6,0

-3,0

-1,0

-5,9

-3,0

1,3

-0,4

70-74

-1,0

-0,5

-5,7

-4,2

-3,7

-1,2

-5,4

-2,7
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Tabell 5A: Antal kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

244

257

250

245

236

232

224

222

6-12

345

337

337

355

356

347

355

355

6

46

44

52

51

55

50

54

48

7-15

455

454

438

445

444

446

458

457

16-18

176

171

169

154

157

152

141

143

65-79

917

913

916

915

896

892

880

868

80-89

231

238

236

237

259

276

295

315

90+

65

63

67

67

64

62

62

59

0

55

45

44

44

43

43

43

42

1-3

151

156

146

142

134

133

131

130

4-5

93

101

105

103

102

100

93

92

7-9

163

154

137

148

152

161

158

161

10-15

292

300

300

297

292

285

300

296

65-69

339

321

314

291

268

267

274

274

70-74

353

349

340

336

317

313

298

292

Tabell 5B: Förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

4

13

-6

-5

-9

-4

-8

-2

6-12

-4

-8

0

17

1

-9

9

-1

6

4

-2

9

-1

4

-6

4

-6

7-15

- 27

-1

- 16

7

-1

2

12

-1

16-18

16

-5

-2

- 14

3

-6

- 11

2

65-79

-3

-4

3

-1

- 19

-4

- 11

- 13

80-89

1

7

-2

1

22

17

19

20

90+

-3

-2

3

0

-3

-2

1

-3

0

7

- 10

0

0

0

0

0

0

1-3

-1

5

- 10

-3

-8

-1

-1

-1

4-5

5

8

4

-2

-1

-2

-7

-1

7-9

9

-9

- 16

10

4

9

-3

2

10-15

- 36

8

0

-4

-5

-7

15

-3

65-69

-9

- 18

-6

- 23

- 23

-1

7

0

70-74

0

-4

-9

-5

- 19

-3

- 16

-5

Tabell 5C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

1,7

5,3

-2,5

-2,0

-3,9

-1,6

-3,6

-0,9

6-12

-1,1

-2,3

0,1

5,1

0,3

-2,6

2,6

-0,2

6

9,5

-5,3

20,2

-2,7

8,7

-10,3

8,3

-11,2
-0,3

7-15

-5,6

-0,2

-3,6

1,6

-0,2

0,5

2,7

16-18

10,0

-3,0

-1,0

-8,6

1,8

-3,5

-7,1

1,5

65-79

-0,3

-0,4

0,3

-0,1

-2,1

-0,5

-1,3

-1,4

80-89

0,4

2,8

-0,8

0,6

9,3

6,4

7,1

6,7

90+

-4,4

-2,3

4,9

0,4

-5,0

-3,1

1,1

-4,6
-0,8

0

14,6

-18,6

-1,0

-1,0

-0,9

-1,0

-1,1

1-3

-0,7

3,2

-6,5

-2,2

-5,9

-1,0

-1,1

-0,9

4-5

5,7

8,7

3,7

-1,7

-1,1

-2,4

-7,1

-0,9

7-9

5,8

-5,8

-10,6

7,5

2,8

6,2

-1,8

1,4

10-15

-11,0

2,9

0,0

-1,2

-1,7

-2,4

5,2

-1,2

65-69

-2,6

-5,4

-1,9

-7,5

-7,7

-0,5

2,7

0,1

70-74

0,0

-1,1

-2,6

-1,3

-5,6

-1,1

-5,0

-1,8
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Tabell 6A: Antal män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

258

265

246

242

245

242

232

230

6-12

385

376

397

387

384

384

390

378

6

64

52

66

52

46

49

56

49

7-15

520

525

514

522

512

511

500

507

16-18

181

189

201

204

206

191

193

183

65-79

938

930

923

933

926

902

886

848

80-89

205

211

222

231

242

256

273

306

90+

28

30

28

30

30

31

29

32

0

60

47

47

46

46

45

45

45

1-3

138

147

151

149

139

138

136

135

4-5

120

118

95

93

106

104

96

95

7-9

143

160

164

180

170

163

149

154

10-15

377

365

350

342

343

348

351

353

65-69

338

316

303

320

306

291

291

288

70-74

368

369

336

312

307

303

286

275

Tabell 6B: Förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

-3

7

- 19

-4

2

-2

- 10

-2

6-12

3

-9

21

- 10

-3

0

7

- 12

6

19

- 12

14

- 14

-6

4

7

-7

7-15

- 17

5

- 11

8

- 10

-2

- 10

6

16-18

5

8

12

3

1

- 15

3

- 10

65-79

2

-8

-7

10

-7

- 24

- 17

- 37

80-89

16

6

11

9

11

14

17

33

90+

1

2

-1

2

0

1

-2

2

0

14

- 13

0

0

0

0

-1

0

1-3

-8

9

4

-2

- 10

-1

-1

-1

4-5

5

-2

- 23

-2

13

-1

-8

-1

7-9

- 15

17

4

16

- 11

-7

- 13

4

10-15

-2

- 12

- 15

-8

1

5

3

2

65-69

-1

- 22

- 13

17

- 14

- 16

0

-3

70-74

-7

1

- 32

- 24

-5

-4

- 18

- 10

Tabell 6C: Procentuell förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

-1,1

2,8

-7,2

-1,5

1,0

-1,0

-4,1

-0,9

6-12

0,8

-2,4

5,6

-2,4

-0,9

0,0

1,7

-3,1

6

42,2

-18,2

26,4

-21,7

-11,9

8,4

13,6

-12,8

7-15

-3,2

0,9

-2,0

1,6

-1,9

-0,3

-2,0

1,3

16-18

2,8

4,7

6,1

1,6

0,7

-7,2

1,3

-5,3

65-79

0,2

-0,8

-0,8

1,1

-0,7

-2,5

-1,9

-4,2

80-89

8,5

2,8

5,3

4,1

4,9

5,8

6,6

11,9

90+

3,7

6,1

-4,4

5,5

0,7

2,3

-5,6

8,6
-0,8

0

30,4

-21,2

-1,0

-1,0

-0,9

-1,0

-1,1

1-3

-5,5

6,6

2,7

-1,1

-6,8

-1,0

-1,0

-0,9

4-5

4,3

-1,6

-19,5

-2,1

13,5

-1,1

-8,1

-0,9

7-9

-9,5

12,0

2,4

10,0

-6,0

-4,2

-8,2

2,9

10-15

-0,5

-3,3

-4,0

-2,3

0,2

1,6

0,9

0,6

65-69

-0,3

-6,5

-4,1

5,7

-4,3

-5,2

0,1

-0,9

70-74

-1,9

0,2

-8,7

-7,2

-1,6

-1,3

-5,8

-3,6
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Tabell 7A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

115

92

91

90

89

88

87

87

1

94

112

91

91

90

89

88

87

2

96

94

110

92

91

90

89

88

3

99

97

95

109

93

92

91

90

4

119

100

98

96

110

94

93

92

5

94

119

102

100

98

110

95

95

6

110

96

118

103

101

99

110

97

7

89

111

98

118

104

102

100

110

8

112

91

111

99

118

105

103

101

9

105

112

93

111

100

117

105

103

10

94

105

111

94

111

100

116

104

11

101

96

105

111

95

111

101

116

12

119

102

98

106

111

96

111

102

13

107

120

104

100

108

112

98

112

14

132

109

121

106

102

109

114

100

15

116

133

111

122

108

104

111

115

16

124

118

133

113

123

110

106

112

17

123

123

117

132

113

122

110

106

18

110

119

119

114

127

110

118

107

19

102

104

111

112

107

118

104

111

20

97

94

96

101

101

98

106

95

21

77

89

86

88

92

92

89

96

22

98

73

82

80

81

84

84

82

23

92

91

71

78

76

77

79

79

24

85

89

87

71

77

75

76

78

25

95

85

88

86

73

78

76

76

26

104

95

86

88

87

76

79

78

27

101

102

95

87

89

88

78

81

28

116

98

99

93

86

88

86

78

29

89

109

94

95

90

84

85

84

30

81

86

102

90

90

86

81

82

31

78

79

83

97

86

86

83

78

32

75

76

77

81

93

84

83

81

33

79

73

75

75

79

89

81

80

34

69

77

72

73

73

77

86

79

35

75

69

76

72

73

73

76

84

36

91

75

70

77

72

73

73

76

37

79

90

76

71

77

73

74

74

38

81

79

90

77

72

77

74

74

39

85

81

79

89

78

73

78

74

40

93

85

81

80

89

78

74

78

41

80

94

86

82

81

90

80

76

42

113

82

95

87

84

82

91

81

43

86

113

84

96

89

85

84

92

44

102

87

112

85

96

89

86

85

45

116

102

87

111

85

96

89

86

46

124

114

101

87

110

85

95

89

47

113

122

113

100

87

108

85

94

48

106

112

120

111

99

87

107

85

49

104

105

111

119

110

99

87

106

50

123

104

105

110

118

110

99

88
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Tabell 7A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, fortsättning
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

125

123

104

105

110

118

110

99

52

114

124

122

104

106

110

117

110

53

122

113

123

121

104

105

110

116

54

119

121

113

122

120

104

105

109

55

138

119

121

113

122

120

104

105

56

121

138

119

122

113

122

120

105

57

115

121

137

119

122

114

122

120

58

118

115

120

136

119

121

113

121

59

123

117

114

120

135

118

120

113

60

114

122

117

114

119

133

117

119

61

116

113

121

116

113

118

132

116

62

134

115

112

120

115

112

116

130

63

116

132

114

112

119

114

111

116

64

109

115

131

113

111

118

113

111

65

129

108

114

129

112

110

116

112

66

150

127

107

112

127

111

109

115

67

132

147

125

105

111

125

109

108

68

127

130

144

123

104

109

123

108

69

139

125

128

142

121

103

108

121

70

126

136

123

126

139

119

101

107

71

165

124

134

121

123

136

117

100

72

150

161

121

131

118

121

133

115

73

155

146

157

119

128

116

119

130

74

125

151

142

153

116

125

113

116

75

112

122

146

138

148

113

121

110

76

108

109

118

141

134

144

110

118

77

83

104

105

114

136

129

139

106

78

78

80

100

101

109

130

124

133

79

76

75

76

96

96

104

124

119

80

79

72

71

73

91

92

100

118

81

45

75

69

67

69

87

87

95

82

57

42

70

65

64

65

82

82

83

47

53

40

65

60

59

61

76

84

41

43

49

37

60

56

55

56

85

39

38

40

45

34

55

51

50

86

33

35

34

36

41

31

50

46

87

37

29

31

31

32

36

27

45

88

32

32

26

28

27

28

32

24

89

26

28

28

22

24

24

24

28

90

19

22

23

23

19

20

20

20

91

20

16

18

19

19

16

17

17

92

11

16

13

14

16

16

13

14

93

14

9

13

10

11

13

12

10

94

9

11

7

10

8

9

10

10

95

6

7

8

5

7

6

6

7

96

4

4

5

6

4

5

4

5

97

3

3

3

3

4

2

4

3

98

4

2

2

2

2

3

2

2

99

1

3

1

1

1

1

2

1

100

2

2

3

2

2

2

2

2

TOTALT

9 136

9 059

8 982

8 906

8 835

8 764

8 689

8 622
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Tabell 7B: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, kvinnor
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

55

45

44

44

43

43

43

42

1

47

54

45

44

44

43

43

42

2

55

47

53

45

45

44

44

43

3

49

55

48

53

46

45

45

44

4

51

49

55

48

53

46

46

45

5

42

52

50

55

49

53

47

46

6

46

44

52

51

55

50

54

48

7

42

47

45

53

52

56

51

54

8

64

43

48

46

54

52

56

51

9

57

63

44

48

46

53

52

55

10

31

56

61

43

48

46

52

51

11

53

32

54

59

43

47

45

51

12

52

52

33

54

58

43

47

45

13

45

52

53

34

54

58

44

47

14

62

46

53

53

36

54

58

45

15

49

62

47

54

54

37

55

58

16

64

50

62

48

54

54

38

55

17

63

62

49

60

47

53

53

39

18

49

59

58

47

56

45

50

50

19

46

45

53

52

43

51

41

45

20

31

41

40

47

46

39

45

38

21

39

31

38

38

42

42

36

41

22

45

38

31

37

36

40

40

35

23

51

43

37

32

37

36

39

38

24

38

48

42

37

33

36

36

38

25

59

39

47

42

38

34

37

36

26

43

57

40

47

42

39

35

38

27

51

44

55

41

47

43

40

37

28

54

49

43

53

40

45

42

39

29

47

51

47

42

50

39

43

40

30

32

45

48

45

40

47

38

42

31

37

32

44

47

43

39

46

37

32

34

37

33

43

46

43

39

45

33

37

34

37

33

42

45

42

39

34

44

37

34

37

33

41

43

41

35

47

43

36

34

36

33

41

42

36

50

46

42

36

34

36

33

40

37

31

49

45

42

37

35

36

34

38

32

32

49

45

42

37

35

37

39

39

33

33

49

45

43

38

36

40

48

40

35

35

49

46

43

39

41

44

49

41

36

36

50

47

44

42

56

45

49

42

37

37

50

47

43

44

56

45

50

43

38

38

50

44

54

44

56

46

49

43

39

39

45

61

53

44

55

45

49

43

39

46

66

60

53

44

54

45

49

43

47

57

65

59

52

44

53

45

48

48

49

56

63

58

51

43

52

44

49

44

49

55

62

57

51

43

52

50

53

44

49

55

62

57

51

44
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Tabell 7B: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, kvinnor, fortsättning
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

61

54

45

50

56

62

57

51

52

50

61

54

46

50

56

62

57

53

70

50

61

54

46

50

56

61

54

65

69

50

60

53

46

50

55

55

69

65

69

50

60

54

46

50

56

54

69

65

69

51

60

54

47

57

56

54

68

64

68

51

60

54

58

57

56

54

68

64

68

51

60

59

62

57

56

54

68

64

67

51

60

63

62

57

56

54

67

63

67

61

50

62

61

57

56

54

66

63

62

52

50

62

61

56

55

54

66

63

56

52

50

62

61

56

55

54

64

53

56

52

51

62

61

57

56

65

64

53

56

52

50

61

60

56

66

74

63

52

55

52

50

61

59

67

75

73

62

52

55

51

49

60

68

59

74

72

61

51

54

51

49

69

67

58

73

71

61

51

53

50

70

63

66

58

71

69

60

50

53

71

90

62

65

57

70

68

59

50

72

74

88

61

64

56

69

67

58

73

62

72

86

60

63

55

67

66

74

64

61

71

84

59

61

54

66

75

55

63

59

69

82

57

60

53

76

58

54

61

58

67

79

56

58

77

37

56

52

59

56

65

77

54

78

36

36

54

50

57

54

63

74

79

39

35

35

52

49

55

52

61

80

37

37

34

33

50

47

53

50

81

19

35

36

32

32

48

45

51

82

28

18

34

34

31

31

46

42

83

21

26

17

32

32

29

29

43

84

27

20

25

16

30

30

27

27

85

21

25

18

23

15

28

28

25

86

18

19

23

17

21

14

25

26

87

22

16

18

21

15

19

13

23

88

23

20

15

16

19

14

17

12

89

15

20

17

13

14

16

12

15

90

13

13

17

15

11

12

14

11

91

14

11

11

14

12

9

10

12

92

7

12

9

9

12

10

8

8

93

8

6

9

7

7

10

8

6

94

7

6

4

7

6

6

7

6

95

4

5

5

3

5

4

4

6

96

4

3

4

3

2

4

3

3

97

3

3

2

3

2

2

3

2

98

4

2

2

1

2

2

1

2

99

0

3

1

1

1

1

1

1

100

1

1

2

2

2

2

2

2

TOTALT

4 470

4 437

4 403

4 370

4 340

4 310

4 279

4 251
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Tabell 7C: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, män
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

60

47

47

46

46

45

45

45

1

47

58

47

46

46

46

45

45

2

41

47

57

47

46

46

45

45

3

50

42

47

56

47

47

46

46

4

68

51

43

48

56

48

47

47

5

52

67

52

45

49

57

49

48

6

64

52

66

52

46

49

56

49

7

47

63

53

65

52

46

50

56

8

48

48

63

53

64

52

47

50

9

48

49

49

63

53

64

53

48

10

63

49

50

50

63

54

64

54

11

48

64

51

52

52

64

56

65

12

67

50

65

53

53

53

65

57

13

62

68

51

66

54

55

54

65

14

70

63

68

53

66

55

56

55

15

67

71

64

69

54

67

56

57

16

60

68

71

65

70

56

68

58

17

60

61

68

71

66

70

57

68

18

61

60

61

68

70

65

69

57

19

56

59

59

59

65

67

62

65

20

66

53

55

55

55

60

62

58

21

38

59

48

50

50

50

53

55

22

53

36

51

43

45

44

44

47

23

41

48

34

46

40

41

41

41

24

47

40

45

34

44

39

40

39

25

36

46

41

45

36

44

39

40

26

61

38

46

41

45

37

44

40

27

50

59

39

46

42

45

39

44

28

62

49

56

40

46

42

44

39

29

42

58

47

53

40

44

41

43

30

49

41

54

45

50

39

43

40

31

41

46

39

50

43

47

37

41

32

41

39

44

38

47

41

44

36

33

42

39

38

41

36

44

39

42

34

25

40

38

36

40

35

42

37

35

28

26

40

38

36

39

35

42

36

41

30

28

40

38

37

39

36

37

48

41

31

29

41

39

37

40

38

49

47

41

32

30

40

38

37

39

46

48

46

41

32

31

40

38

40

45

45

47

45

40

32

31

39

41

36

45

45

46

45

40

33

32

42

57

37

45

45

47

45

41

34

43

42

57

38

46

46

47

46

42

44

48

43

57

39

46

46

47

46

45

55

48

43

56

40

46

46

47

46

58

55

48

43

56

40

46

46

47

56

57

54

48

44

55

41

46

48

57

56

57

54

48

44

54

41

49

60

57

55

56

53

48

44

54

50

70

60

56

55

56

53

48

44
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Tabell 7C: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, män, fortsättning
Ålder / År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

64

69

59

56

55

56

53

48

52

64

63

68

59

56

54

55

53

53

52

63

63

67

58

55

54

55

54

54

52

63

62

67

58

55

54

55

69

54

52

63

62

66

58

55

56

67

69

55

53

63

62

66

58

57

59

67

69

55

53

63

62

66

58

61

59

66

68

55

53

62

62

59

61

60

58

66

67

55

53

62

60

51

60

60

58

65

66

54

53

61

66

51

60

59

57

64

65

54

62

82

65

50

59

58

56

63

64

63

60

80

64

50

58

57

56

62

64

56

59

79

63

49

57

57

55

65

65

55

58

77

62

49

56

56

66

76

64

54

57

75

61

48

55

67

57

74

63

54

56

73

60

48

68

68

56

73

61

53

56

72

59

69

72

67

55

71

60

52

55

70

70

63

70

65

54

69

59

51

54

71

75

62

69

64

53

68

58

50

72

76

73

60

67

62

52

66

57

73

93

74

71

59

65

61

51

65

74

61

90

72

69

57

63

59

50

75

57

59

87

69

67

55

61

57

76

50

55

57

83

67

64

54

59

77

46

48

53

54

80

64

62

51

78

42

44

46

50

52

76

61

59

79

37

40

42

43

48

49

72

58

80

42

35

38

39

41

45

47

68

81

26

39

33

35

37

39

42

44

82

29

24

36

31

33

34

36

40

83

26

27

22

34

28

30

32

33

84

14

24

24

20

31

26

28

29

85

18

13

21

22

18

28

23

25

86

15

16

11

19

19

16

25

21

87

15

13

14

10

16

17

14

21

88

9

13

11

12

8

14

15

12

89

11

8

11

9

10

7

12

12

90

6

9

6

9

8

8

6

10

91

6

5

7

5

7

6

7

5

92

4

5

4

6

4

5

5

5

93

6

3

4

3

4

3

4

4

94

2

4

2

3

2

3

2

3

95

2

1

3

2

2

1

2

2

96

0

1

1

2

1

1

1

2

97

0

0

1

1

1

1

1

1

98

0

0

0

1

0

1

0

1

99

1

0

0

0

0

0

1

0

100

1

1

1

0

0

0

0

1

TOTALT

4 666

4 622

4 579

4 536

4 495

4 454

4 410

4 371
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Statisticon har ett brett utbud av tjänster som kompletterar och fördjupar våra
befolkningsprognoser. Vi kan bland annat ta fram prognoser med förlängd
prognoshorisont, analysera scenarier med ändrade antaganden, hålla i seminarier för
att förklara resultaten för en större grupp eller bara ta fram det material du behöver
för att presentera resultaten för andra. För mer information om tilläggstjänster och
priser gå in på vår webadress www.statisticon.se.

Besök också vår sida www.befolkningsprognoser.se där vi löpande publicerar artiklar
om Sveriges befolkning och dess utveckling.

Vill du veta mer?
Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor eller berätta vad Statisticon kan göra
för din kommun.

Ring eller maila:
Charlotta Danielsson: 010-130 80 00. | prognoser@statisticon.se
Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA | Tel vxl: 010 - 130 80 00
E-post: prognoser@statisticon.se | Webb: www.statisticon.se
Kontaktperson: Charlotta Danielsson
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(NRQRPL VW\UQLQJ
0RQD)ULGHOOPIO
(-


.RPPXQVW\UHOVHQ
(NRQRPLILQDQV





%XGJHWI|UXWVlWWQLQJDUI|UnUHQ±
,GHWWDFLUNXOlUSUHVHQWHUDUYL
•
•
•
•
•
•
•
•

1\VNDWWHXQGHUODJVSURJQRV
1\EHIRONQLQJVSURJQRV
3UHOLPLQlUNRVWQDGVXWMlPQLQJHQGDVWEHUlNQLQJKlULQIRLFLUNXOlU
5HYLGHUDG/66XWMlPQLQJHQGDVWEHUlNQLQJKlULQIRLFLUNXOlU
3UHOLPLQlU/66XWMlPQLQJHQGDVWEHUlNQLQJKlULQIRLFLUNXOlU
.RPPXQDOYHUNVDPKHWVDPPDQYlJWSULVLQGH[
3UHOLPLQlUDDUEHWVJLYDUDYJLIWHU
1\DLQVWUXNWLRQHUWLOOPRGHOOHQ6NDWWHU ELGUDJ

-lPI|UWPHGGHQSURJQRVYLSUHVHQWHUDGHLIHEUXDUL FLUNXOlU KDUYLUHYLGHUDWXSS
VNDWWHXQGHUODJHWV|NQLQJVWDNW±PHQMXVWHUDWQHUXWYHFNOLQJHQ±
WDEHOO 'HQYLNWLJDVWHI|UNODULQJHQlUDWWHQVW|UUHGHODYGHQV\VVHOVlWWQLQJV|NQLQJ
YLI|UXWVnJLI|UUDSURJQRVHQUHGDQKDULQWUlIIDW9LUlNQDUQXRFNVnPHGOlJUHO|QH
K|MQLQJDUXQGHUKHODSHULRGHQ

6YHULJHJnUPRWVYDJDUHNRQMXQNWXU
'HQVWDUNDVYHQVNDNRQMXQNWXUHQE|UMDUQXPDWWDVDY%13WLOOYl[WHQL6YHULJHEH
G|PVIDOODWLOOOnJDSURFHQWEnGHRFKIUnQSURFHQW'HQOnQJD
SHULRGHQDYVWLJDQGHV\VVHOVlWWQLQJL6YHULJHVHUGlUI|UXWDWWXSSK|UD9LUlNQDUPHG
DWWYlQGSXQNWHQNRPPHUXQGHUORSSHWDY PHQQlUnUVJHQRPVQLWWHQI|URFK
VWlOOVPRWYDUDQGUDVnV\QVHQV\VVHOVlWWQLQJV|NQLQJVHWDEHOO 'HQEH
G|PGDNRQMXQNWXUDYPDWWQLQJHQJnUOnQJVDPWRFKVOnULJHQRPPHGI|UGU|MQLQJSnDU
EHWVPDUNQDGHQ
1HGYl[OLQJHQLGHQVYHQVND%13WLOOYl[WHQVNHUMlPVLGHVOlJUHWLOOYl[WKRVYLNWLJD
VYHQVNDKDQGHOVSDUWQHUV6YDJKHWVWHFNQHQI|UJOREDOKDQGHORFKLQGXVWULNRQMXQNWXUlU
LQXOlJHWSnWDJOLJD3nIOHUDKnOOVHUYLGlPSDGHWLOOYl[WXWVLNWHULQWHPLQVWUlNQDUYL
6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJ
Post: 6WRFNKROPBesök:+RUQVJDWDQ
Tfn:Yl[HOFax:
Org nr:LQIR#VNOVHZZZVNOVH
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PHGHQHQGDVWEO\JVDP%13|NQLQJL7\VNODQGLnUYLONHWInUVWRUEHW\GHOVHI|UGHQ
HXURSHLVNDHNRQRPLQ,YnUSURJQRVlUGHWGRFNLQWHQHWWRH[SRUWHQVRPlUKXYXGI|U
NODULQJHQWLOOGHQOnJDVYHQVND%13WLOOYl[WHQRFKXWDQHQVYDJLQKHPVN
HIWHUIUnJHWLOOYl[W6MXQNDQGHERVWDGVLQYHVWHULQJDUVDPWHQVYDJXWYHFNOLQJI|U|YULJD
LQYHVWHULQJLQRPQlULQJVOLYHWlUGHWVRPIUDPI|UDOOWVWnUI|UGlPSQLQJHQ
7URWVOnJ%13WLOOYl[WI|UEOLUDOOWVnDUEHWVPDUNQDGVNRQMXQNWXUHQUlWWVWDUNLYnUSUR
JQRV9LUlNQDURFNVnPHGDWWGHQKLWWLOOVOnQJVDPPDXSSJnQJHQLO|QH|NQLQJVWDNWHQ
IRUWVlWWHUNRPPDQGHnU0HQO|QH|NQLQJDUQDI|UEOLUKLVWRULVNWVHWWUlWWGlPSDGH'HQ
VYDJDSURGXNWLYLWHWVWUHQGYLVHWWVHGDQILQDQVNULVHQDQWDVKlQJDNYDU.3,)LQ
IODWLRQHQEHG|PVOLJJDNYDULQlUKHWHQDYSURFHQWRFKYLDQWDUDWW5LNVEDQNHQK|MHU
UHSRUlQWDQLPDNOLJWDNWNRPPDQGHnU
0HGDQnUHQ±XWJ|UHQNRQMXQNWXUSURJQRVlUSHULRGHQ±HQNDON\O
'HVVDnUDQWDUYLHWWEDODQVHUDWUHVXUVXWQ\WWMDQGH±V\VVHOVlWWQLQJRFKDUEHWVO|VKHWEH
VWlPVGnXWLIUnQEHIRONQLQJHQRFKHQDUEHWVPDUNQDGLEDODQV)|UORSSHWGHVVDnUEOLU
DOOWVnNRQMXQNWXUQHXWUDOW9nUDVDPKlOOVHNRQRPLVNDEHG|PQLQJSUHVHQWHUDVPHUXWI|U
OLJWLEkonomirapporten, maj 2019 VRPSXEOLFHUDVGHQPDM 
7DEHOO1\FNHOWDOI|UGHQVYHQVNDHNRQRPLQ
3URFHQWXHOOI|UlQGULQJRPLQWHDQQDWDQJHV






%13 







6\VVHOVlWWQLQJWLPPDU 





















±

±



5HODWLYDUEHWVO|VKHWSURFHQW













7LPO|Q1DWLRQDOUlNHQVNDSHUQD













7LPO|Q.RQMXQNWXUO|QHVWDWLVWLNHQ













,QIODWLRQ.3,)













,QIODWLRQ.3,













5HDOWVNDWWHXQGHUODJ













%HIRONQLQJ±nU













*Kalenderkorrigerad.

6NDWWHXQGHUODJHWYl[HUOnQJVDPWHWWSDUnU
6NDWWHXQGHUODJVSURJQRVHQE\JJHUSnGHQVDPKlOOVHNRQRPLVNDELOGVRPVDPPDQIDWWDV
RYDQ
7URWVDWWNRQMXQNWXUXSSJnQJHQPHGI|UGHHQDQLQJHQVW|UUH|NQLQJDYDUEHWDGHWLPPDU
lQnUHWLQQDQVNHGGHHQW\GOLJLQEURPVQLQJDYVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[WHQ GLD
JUDP 'HWEHURUWLOOYLVVGHOSnDWWO|QH|NQLQJDUQDDYWRJPHQKXYXGGHOHQI|UNODUDV
DYHQWHNQLNDOLWHWDWWJUXQGDYGUDJHQI|USHUVRQHUVRPI\OOWnUK|MGHV'HWWDNRP
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SHQVHUDVUHJLRQHURFKNRPPXQHUI|UJHQRPHQK|MQLQJDYDQVODJHW.RPPXQDOHNRQR
PLVNXWMlPQLQJ6NDWWHXQGHUODJHWVXQGHUOLJJDQGH|NQLQJVWDNWUHQVDWI|UJUXQGDY
GUDJVK|MQLQJHQYDUEDUDPDUJLQHOOWOlJUHlQ
9nUEHG|PQLQJlUDWWEnGHGHQIDNWLVNDRFKXQGHUOLJJDQGH|NQLQJVWDNWHQIRUWVlWWHU
DYWDLnU2UVDNHQlUDWWV\VVHOVlWWQLQJHQ|NDUOnQJVDPPDUH1HGYl[OLQJHQLWLPPDU
PRWYHUNDVVDPWLGLJWEDUDWLOOHQPLQGUHGHODYVWLJDQGHO|QH|NQLQJVWDNW'HVVXWRP
K|MVJUXQGDYGUDJHQnQ\RI|USHUVRQHUVRPI\OOWnU RFKNRPSHQVHUDVnQ\RYLDHQ
K|MQLQJDYDQVODJHW.RPPXQDOHNRQRPLVNXWMlPQLQJ 3URJQRVHQI|UQlVWDnUlUDWW
K|JNRQMXQNWXUHQJnUPRWVLWWVOXWPHGlQQXVYDJDUHV\VVHOVlWWQLQJVXWYHFNOLQJRFKHQ
PLQVNQLQJDYDUEHWDGHWLPPDUVRPI|OMG(IIHNWHQSnVNDWWHXQGHUODJHWPRWYHUNDVDY
DWWO|QHK|MQLQJDUQDEOLUOLWHVW|UUHOLNVRPYLVVDVRFLDODHUVlWWQLQJDUVDPWLGLJWVRP
JUXQGDYGUDJHQHQGDVW|NDUVYDJW
'LDJUDP6NDWWHXQGHUODJVWLOOYl[WRFKELGUDJIUnQYLVVDNRPSRQHQWHU
3URFHQWUHVSHNWLYHSURFHQWHQKHWHU














6\VVHOVlWWQLQJWLPPDU
gYULJW
)DNWLVNW







7LPO|Q
([NOUHJHOHIIHNWHU



6RPIUDPJnURYDQE\JJHUXWYHFNOLQJHQnU±SnI|UXWVlWWQLQJHQDWWK|JNRQ
MXQNWXUHQXSSK|UPRWVOXWHWDYRFKGHQVYHQVNDHNRQRPLQXWYHFNODVLNRQMXQN
WXUHOOEDODQVIUnQRFKPHG'HWEHW\GHUIRUWVDWWVYDJVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[W
RFKPHQVW|UUH|NQLQJVWDO
)|UlQGULQJMlPI|UWPHG6./VIHEUXDULSURJQRV
-lPI|UWPHGGHQSURJQRVYLSUHVHQWHUDGHLIHEUXDUL FLUNXOlU KDUYLUHYLGHUDWXSS
VNDWWHXQGHUODJHWV|NQLQJVWDNW±PHQMXVWHUDWQHUXWYHFNOLQJHQ±
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WDEHOO 1\VWDWLVWLNYLVDUDWWXWYHFNOLQJHQSnDUEHWVPDUNQDGHQXQGHUVOXWHWDY
YDUVWDUNDUHlQYLUlNQDGHPHGLIHEUXDULSURJQRVHQ'HWLQQHElUDWWVWDUWDUSnHQ
K|JUHV\VVHOVlWWQLQJVQLYnlQHQOLJWYnUI|UUDEHG|PQLQJRFKKDUELGUDJLWWLOOHQOMXVDUH
V\QSnV\VVHOVlWWQLQJHQGHQQlUPDVWHWLGHQ)|U±KDUYLQXHQVYDJDUHXW
YHFNOLQJDYDUEHWDGHWLPPDUlQLIHEUXDULNDON\OHQ'HWEHURUGHOYLVSnDWWHQVW|UUHGHO
DYGHQ|NQLQJYLI|UXWVnJLI|UUDSURJQRVHQUHGDQKDULQWUlIIDWPHQSnYHUNDVRFNVnDY
6WDWLVWLVNDFHQWUDOE\UnQVQ\DEHIRONQLQJVIUDPVNULYQLQJ
-lPI|UWPHGYnUDEHUlNQLQJDULIHEUXDULGlPSDVVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[WHQKHODSHUL
RGHQDYDWWYLQXUlNQDUPHGOlJUHO|QHK|MQLQJDU'HWEHURUSnDWWHQVHGDQOlQJHEH
VWnHQGHOnJO|QH|NQLQJVWDNWLI|UKnOODQGHWLOONRQMXQNWXUOlJHWI|UDQOHWWHQQHGUHYLGH
ULQJDYGHO|QH|NQLQJDUYnUNDON\OXWJnUIUnQ'HWWDPHGI|UlYHQOlJUHLQGH[WDOI|ULQ
NRPVWDQNQXWQDSHQVLRQHUYLONHWI|UVWlUNHUHIIHNWHQSnVNDWWHXQGHUODJHW
7DEHOO'HVHQDVWHVNDWWHXQGHUODJVSURJQRVHUQD
3URFHQWXHOOI|UlQGULQJ












±

6./PDM













5HJDSU













(69PDU













6./IHE













De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019, som ligger till grund för preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019, är 1,040 respektive 1,039. Den i statsbudgeten
beslutade ytterligare höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år har inte påverkat uppräkningsfaktorn för 2019.
.lOOD(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHW5HJHULQJHQ6./

-lPI|UHOVHPHGUHJHULQJHQVRFK(69VSURJQRV
6HWW|YHUKHODSHULRGHQYLVDUUHJHULQJHQVSURJQRVPHUlQHQSURFHQWHQKHWVW|UUH|N
QLQJlQ6./VHQVWRUGHODYVNLOOQDGHQXSSVWnURFK5HJHULQJHQVVW|UUH
|NQLQJEHURUSnK|JUHVRFLDODHUVlWWQLQJDURFKLQNRPVWDYQlULQJVYHUNVDPKHW
$WWUHJHULQJHQUlNQDUPHGVW|UUHVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[WlQ6./I|UNODUDVDYDWW
UHJHULQJHQI|UXWVlWWHUHQPHULKnOODQGHRFKWRWDOW|YHUSHULRGHQVW|UUHV\VVHOVlWW
QLQJVXSSJnQJ6./VSURJQRVXWJnUGRFNJHQRPJnHQGHIUnQQnJRWVW|UUHO|QH|N
QLQJDUlQUHJHULQJHQVYLONHWKnOOHUWLOOEDNDVNLOOQDGHQ
bYHQ(NRQRPLVW\UQLQJVYHUNHWV (69 SURJQRVYLVDUVWDUNDUHVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[W
lQ6./V'HWEHURUSnDWW(69XWJnUIUnQK|JUHO|QH|NQLQJVWDNWlQ6./0HQHIIHN
WHQSnVNDWWHXQGHUODJHWPRWYHUNDVWLOOVWRUGHODYPLQGUHSHQVLRQVLQNRPVWHURFKVW|UUH
JUXQGDYGUDJL(69SURJQRVHQ,(69VSURJQRVYl[HUVNDWWHXQGHUODJHWVQDEEDUHlQL
6./VLE|UMDQDYSHULRGHQPHQOnQJVDPPDUHPRWVOXWHW'HWEHURUIUlPVWSnDWWDU
EHWVPDUNQDGHQVXWYHFNOLQJVI|UORSSVHUROLNDXWLGHEnGDSURJQRVHUQDlYHQRP
V\VVHOVlWWQLQJVI|UlQGULQJHQlUOLNDVWRUQlUPDQVHUWLOOKHODSHULRGHQ
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'LVSRQHULQJDYUHVXOWDWXWMlPQLQJVUHVHUYHQ
(QOLJWNRPPXQDOODJHQInUPHGHOIUnQHQUHVXOWDWXWMlPQLQJVUHVHUY 585 DQYlQGDVI|U
DWWXWMlPQDLQWlNWHU|YHUHQNRQMXQNWXUF\NHO1lUGHWWDInUJ|UDVPnVWHIUDPJnDYGH
HJQDULNWOLQMHUQDI|UJRGHNRQRPLVNKXVKnOOQLQJ(WWVlWWDWWDYJ|UDRP585InUGLV
SRQHUDVlUDWWMlPI|UDXWYHFNOLQJHQDYGHWnUOLJDXQGHUOLJJDQGHVNDWWHXQGHUODJHWI|U
ULNHWPHGGHQJHQRPVQLWWOLJDXWYHFNOLQJHQGHVHQDVWHWLRnUHQ0HGHQVnGDQWLOOlPS
QLQJInUUHVHUYHQDQYlQGDVRPGHWnUOLJDYlUGHWYlQWDVXQGHUVWLJDGHWWLRnULJDJHQRP
VQLWWHW0HGYnUQXYDUDQGHSURJQRVVNXOOHGHWYDUDP|MOLJWnUHQ± WDEHOO 
(QDQQDQI|UXWVlWWQLQJlUDWWPHGOHQIUnQ585VNDWlFNDHWWQHJDWLYWEDODQVNUDYVUHVXO
WDW
7DEHOO5LNHWVXQGHUOLJJDQGHVNDWWHXQGHUODJVXWYHFNOLQJWLRnULJWJHQRPVQLWWVDPW
nUOLJXWYHFNOLQJ
)|UlQGULQJLSURFHQWSHUnU












6QLWWnU











cUOLJ|NQLQJ











'LIIHUHQV



±

±

±



Källa:6NDWWHYHUNHWRFK6./

6OXWDYUlNQLQJDU±
6OXWDYUlNQLQJ
(QOLJW5nGHWI|UNRPPXQDOUHGRYLVQLQJ5HNRPPHQGDWLRQVNDGHWERNDVXSSHQ
SUHOLPLQlUDYUlNQLQJI|ULQQHYDUDQGHnUVVNDWWHLQWlNWHULERNVOXWHW$YUlNQLQJHQVND
HQOLJWUHNRPPHQGDWLRQHQEHUlNQDVXWLIUnQ6./VVNDWWHXQGHUODJVSURJQRVLGHFHPEHU
5HJHULQJHQIDVWVWlOOGHXSSUlNQLQJVIDNWRUHUQDI|URFKWLOOSURFHQWUH
VSHNWLYHSURFHQWL%XGJHWSURSRVLWLRQHQI|UnU6OXWOLJWXWIDOOI|UEOHY
SURFHQWRFKYnUSURJQRVLGHFHPEHUYLVDGHSnHQ|NQLQJDYVNDWWHXQGHUOD
JHWPHGSURFHQWI|U0HGGHQEHG|PQLQJHQXSSJLFNUHNRPPHQGHUDGXSS
ERNQLQJLERNVOXWWLOO±NURQRUSHULQYnQDUHGHQ
6./VSURJQRVHQOLJWGHWWDFLUNXOlULQQHElUIRUWIDUDQGHHQXSSUlNQLQJPHGSUR
FHQWI|UYLONHWLQQHElUDWWSURJQRVHQI|UVOXWDYUlNQLQJHQlURI|UlQGUDG
'lUPHGXSSVWnULQJHQNRUULJHULQJVSRVWI|U
6OXWDYUlNQLQJ
5HJHULQJHQVIDVWVWlOOGDXSSUlNQLQJVIDNWRUHUI|URFKXSSJnUWLOOSURFHQW
UHVSHNWLYHSURFHQW6./VSURJQRVLQQHElUHQOlJUHXSSUlNQLQJYLONHWJ|UDWWYnU
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SURJQRVI|UVOXWDYUlNQLQJHQEOLUQHJDWLYRFKXSSJnUWLOO±NURQRUSHULQYn
QDUHGHQ-lPI|UWPHGYnUSURJQRVLIHEUXDULlUGHWHQI|UElWWULQJPHG
NURQRU

1\EHIRONQLQJVSURJQRV
'HQDSULOSUHVHQWHUDGH6&%HQEHIRONQLQJVSURJQRVI|UnUHQ±
6YHULJHVEHIRONQLQJIRUWVlWWHUDWWYl[DPHQLHQOlJUHWDNWlQGHVHQDVWHnUHQ(QOLJW
IUDPVNULYQLQJHQNRPPHUIRONPlQJGHQDWWSDVVHUDPLOMRQHUnUPLOMRQHUL
E|UMDQDYWDOHWRFKPLOMRQHULVOXWHWDYIUDPVNULYQLQJVSHULRGHQnU
$OOWIOHUOHYHUWLOOK|JDnOGUDU(QOLJW6&%VEHIRONQLQJVIUDPVNULYQLQJNRPPHUGH
NYLQQRUVRPLnUI\OOHUnULJHQRPVQLWWKDnUNYDUDWWOHYDPHGDQPlQQHQKDUHQ
QnJRWNRUWDUHWLGNYDUDWWOHYDnU
8QGHUHQOnQJWLGKDUIOHULQYDQGUDWlQXWYDQGUDW'HVHQDVWHnUHQVLQYDQGULQJKDUYD
ULWK|JUHlQQnJRQVLQPHQHIWHUKDUDQWDOHWVRPIO\WWDWWLOO6YHULJHPLQVNDW8Q
GHUUHJLVWUHUDGHVLQYDQGUDGHSHUVRQHU%DNRPGHQPLQVNDGHLQIO\WW
QLQJHQOLJJHUIUDPI|UDOOWHQOlJUHLQYDQGULQJDYSHUVRQHUVRPV|NWVN\GGL6YHULJH,
IUDPWLGHQI|UYlQWDVEnGHHQK|JUHLQYDQGULQJRFKHQK|JUHXWYDQGULQJlQYDGGHQYD
ULWKLVWRULVNW)RUWVDWWDQWDVIOHULQYDQGUDUHlQXWYDQGUDUH
0HURPSURJQRVHQILQQVDWWOlVDSn6&%VZHEESODWV
KWWSVZZZVFEVHKLWWDVWDWLVWLNVWDWLVWLNHIWHUDPQHEHIRONQLQJEHIRONQLQJVIUDP
VNULYQLQJDUEHIRONQLQJVIUDPVNULYQLQJDUSRQJVWDWLVWLNQ\KHWVYHULJHVIUDPWLGDEHIRON
QLQJ
,WDEHOOHQQHGDQV\QVGHQQ\DSURJQRVHQVRPYLKDUUlNQDWRPWLOOEHIRONQLQJHQSHU
I|UVWDQRYHPEHUUHVSHNWLYHnU
7DEHOO%HIRONQLQJVSURJQRVI|UnUHQ±
$QWDOUHVSHNWLYHSURFHQW


 XWIDOO 









%HIRONQLQJQRY





















)|UlQGULQJLSURFHQW
.lOOD6&%

5HJOHULQJVELGUDJDYJLIW
)|UEXQGHWKDUJMRUWHQEHG|PQLQJDYUHJOHULQJVSRVWHQLGHQNRPPXQDOHNRQRPLVNDXW
MlPQLQJHQI|UnUHQWLOO WDEHOORFK )|UlQGULQJDUVHGDQVHQDVWHEHG|P
QLQJHQEHURUSnYnUVNDWWHXQGHUODJVSURJQRVRFKSnGHQQ\DEHIRONQLQJVSURJQRVHQ
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7DEHOO3URJQRV|YHUUHJOHULQJVELGUDJDYJLIWWLOO
0LOMRQHUNURQRU


































6XPPDLQNRPVWHUI|UNRPPXQHUQD  









5DPDQVODJ ±  8WJLIWI|UVWDWHQ   

















,QNRPVWXWMlPQLQJQHWWR  
6WUXNWXUELGUDJ  
,QI|UDQGHELGUDJ  

'LIIHUHQV→5HJOHULQJVSRVW  ±  
.lOOD6&%RFK6./

7DEHOO3URJQRV|YHUUHJOHULQJVELGUDJDYJLIWWLOO
.URQRUSHULQYnQDUH










,QNRPVWXWMlPQLQJQHWWR  

























6XPPDLQNRPVWHUI|UNRPPXQHUQD  









5DPDQVODJ ±  8WJLIWI|UVWDWHQ   

















6WUXNWXUELGUDJ  
,QI|UDQGHELGUDJ  

'LIIHUHQV→5HJOHULQJVSRVW  ±  
.lOOD6&%RFK6./

2EVHUYHUDDWWGHQGHODY´9lOIlUGVPLOMDUGHUQD´L%3VRPI|UGHODVHIWHULQYnQD

UDQWDOLQJnULDQVODJHWI|UNRPPXQDOHNRQRPLVNXWMlPQLQJRFKGlUPHGlYHQLYnUDEH
UlNQLQJDUDYUHJOHULQJVSRVWHQRYDQ'HQGHOVRPLQJnUXSSJnUWLOOPLOMDUGHUNURQRU
nUPLOMDUGHUnURFKIUnQRFKPHGLQJnUPLOMDUGHUNURQRUDen
del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.'H´Q\D
YlOIlUGVPLOMDUGHUQD´VRPI|UVWDJnQJHQDYLVHUDGHVL%3LQJnUL6./VEHUlN
QLQJDURFKSnYHUNDUGlUPHGUHJOHULQJVSRVWHQSRVLWLYWPHGPLOMDUGHUNURQRU
RFKPLOMDUGHUNURQRUIURP

.RPPXQDOYHUNVDPKHWVDPPDQYlJWSULVLQGH[
,YnUDNDON\OHUEHUlNQDVNRPPXQHUQDVYHUNVDPKHWVNRVWQDGHUEnGHLO|SDQGHRFKIDVWD
SULVHU'HQnUOLJDI|UlQGULQJHQDYNRVWQDGHUQDLIDVWDSULVHUNDOODVRFNVnYHUNVDPKHW
HQVYRO\PI|UlQGULQJ9RO\PI|UlQGULQJXWJ|UVDOOWVnDYVNLOOQDGHQPHOODQI|UlQGULQJL
O|SDQGHSULVRFKSULVI|UlQGULQJDUSnDUEHWVNUDIW O|QH|NQLQJDU RFKDQQDQI|UEUXN
QLQJ,WDEHOOHQQHGDQUHGRYLVDVYnUVHQDVWHEHG|PQLQJDYSULVI|UlQGULQJDUXQGHUSHUL
RGHQ±6\IWHWPHGXSSJLIWHUQDlUDWWJ|UDGHWP|MOLJWI|UNRPPXQHUDWW
UlNQDRPIUnQO|SDQGHWLOOIDVWDSULVHUWH[LEXGJHWDUEHWHWPHGVDPPDI|UXWVlWW
QLQJDUVRPDQYlQGVL6./VNDON\OHU
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7DEHOO3ULVLQGH[I|UNRPPXQDOYHUNVDPKHW 3.9 












$UEHWVNUDIWVNRVWQDGHU 











gYULJI|UEUXNQLQJ











2,9 %

2,5 %

3,0 %

2,9 %

2,8 %

Prisförändring

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

3ULVI|UlQGULQJHQSnDUEHWVNUDIWLQQHYDUDQGHnUlU6./VSURJQRVI|UWLPO|QH|NQLQJ
DUQDI|UDQVWlOOGDLNRPPXQHUQDLQNOXVLYHNlQGDI|UlQGULQJDUDYODJVWDGJDGHRFKDY
WDOVHQOLJDDYJLIWHU%HG|PQLQJHQI|UNRPPDQGHnUEDVHUDUVLJSnWLPO|QHXWYHFNOLQJHQ
I|UKHODDUEHWVPDUNQDGHQHQOLJW6./VSURJQRVRFKEHVOXWDGHI|UlQGULQJDUDYDUEHWV
JLYDUDYJLIWHUQD
$OOWK|JUHDYVlWWQLQJDUI|UI|UPnQVEHVWlPGDSHQVLRQHULQQHElU|NDGHSHQVLRQVNRVWQD
GHUGHQlUPDVWHnUHQPHQGHI|UYlQWVGlPSDVSnVLNW'HWSnYHUNDUlYHQXWYHFNO
LQJHQDYVRFLDODDYJLIWHUIUlPVWRFK'HWE|UGRFNEHWRQDVDWWGHQQDXW
YHFNOLQJlUVWDUNWI|UNQLSSDGPHGGHDQWDJDQGHRPSULVHURFKO|QHUPHGPHUDVRP
J|UVLNDON\OHQ2VlNHUKHWHQ|NDUI|UYDUMHnUIUDPnW)|URFKSnYHUNDUGHW
3.9PHGFLUNDSURFHQWHQKHWHU
'HWVNHUHQNRQWLQXHUOLJ|NQLQJDYNYDOLWHWHQSnDUEHWVLQVDWVHQEODQGDQQDWWLOOI|OMG
DYK|JUHXWELOGQLQJVQLYnRFKGlUPHGK|MGDO|QHU9LEHWUDNWDUGHQQDNYDOLWHWV|NQLQJ
VRPHQYRO\PI|UlQGULQJRFKLQWHVRPHQSULVI|UlQGULQJGlUI|UMXVWHUDVWLPO|QH|N
QLQJDUQDQHGPHGHQXSSVNDWWQLQJDYNYDOLWHWV|NQLQJHQ
3ULVHWSn|YULJI|UEUXNQLQJXWJ|UVDYHQVDPPDQYlJQLQJDYYnUSURJQRVI|U.3,)
GYVNRQVXPHQWSULVLQGH[PHGIDVWUlQWDRFKHQXSSVNDWWDGO|QHDQGHO/|QHNRVWQDGHU
UHVSHNWLYH|YULJDSULVI|UlQGULQJDUYlJVPHGVLQDUHVSHNWLYHYLNWHULWRWDONRVWQDGHUQD

$UEHWVJLYDUDYJLIWHURFKSUHOLPLQlUDDUEHWVJLYDUDYJLIWHU
I|UNRPPXQHU
$UEHWVJLYDUDYJLIWHUQDHQOLJWODJXSSJnUI|UnUWLOOSURFHQW3UHPLHQI|UDY
WDOVI|UVlNULQJDUQDEHUlNQDVWLOOSURFHQWDYO|QHVXPPDQnU6./KDUI|U
I|UHVODJLWHWWNDON\OHUDWSnOlJJDYVHHQGHDYWDOVSHQVLRQHUSnSURFHQWI|U
NRPPXQHUQD6DPPDQWDJHWUHVXOWHUDUGHWWDLHWW32SnOlJJSnSURFHQWDYO|QH
VXPPDQI|UnU
+|MGDUEHWVJLYDUDYJLIWSnJUXQGDYK|JUHSHQVLRQVNRVWQDGHU
1lUGHWJlOOHUnUILQQVGHWLQJHWI|UVODJLYnUSURSRVLWLRQHQSnI|UlQGULQJDYGH
ODJVWDGJDGHDUEHWVJLYDUDYJLIWHUQD8WLIUnQGHWWDUlNQDUYLSUHOLPLQlUWPHGDWWGHEOLU
RI|UlQGUDGHSURFHQW9LKDUKHOOHULQJHQLQIRUPDWLRQRPQnJUDI|UlQGULQJDUL
DYWDOVI|UVlNULQJDUQD
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)|UDYWDOVSHQVLRQHUI|UHVOnUYLHQK|MQLQJDYGHWNDON\OHUDGHSnOlJJHWIUnQSUR
FHQWWLOOSURFHQW3nOlJJHWKDUYDULWRI|UlQGUDWOlQJHPHQQXEHK|YHUGHWK|MDV
%DNJUXQGHQlUDWWDOOWIOHUDYGHDQVWlOOGDKDUSHQVLRQVJUXQGDQGHO|QXW|YHUWDNHW 
LQNRPVWEDVEHORSS RFKGlUI|UKDUUlWWWLOOI|UPnQVEHVWlPGSHQVLRQ
'HWNDQYDUDYlUWDWWQRWHUDDWWNRVWQDGHQI|UWMlQVWHSHQVLRQHUlUVWDUNWEHURHQGHDYO|
QHQLYnQ'HWVRPUHNRPPHQGHUDVL32lUXWLIUnQJHQRPVQLWWHWLVHNWRUQPHQNRVWQD
GHQlUEHW\GOLJWK|JUHI|UGHDQVWlOOGDVRPKDULQNRPVWHUXW|YHUWDNHWLGHWDOOPlQQD
SHQVLRQVV\VWHPHW3nGHVVD|YHUVNMXWDQGHLQNRPVWHUVYDUDUWMlQVWHSHQVLRQHQI|UDOO
SHQVLRQ6HH[HPSHO|YHUGLIIHUHQWLHUDGHDUEHWVJLYDUDYJLIWHULWDEHOOHQ
6DPPDQWDJHWLQQHElUGHWDWWGHWRWDODSUHOLPLQlUDDUEHWVJLYDUDYJLIWHUQDLQNOXVLYHDY
WDOVI|UVlNULQJDURFKDYWDOVSHQVLRQHUnUEOLUSURFHQWDYO|QHVXPPDQ
6lUVNLOGDO|QHVNDWWHQI|UlOGUHWDVERUWIUnQMXOL ULNVGDJVEHVOXW
PDM 
)|UDQVWlOOGDVRPYLGnUHWVLQJnQJI\OOWnUlUDUEHWVJLYDUDYJLIWHQHQOLJWODJ
SURFHQW nOGHUVSHQVLRQVDYJLIWHQ RFKI|UDYWDOVI|UVlNULQJDUEHWDODVHQGDVW7)$ 
SURFHQW 3UHPLHI|UDYJLIWVEHVWlPGSHQVLRQSnSURFHQWEHWDODVYDQOLJHQIUDPWLOO
nU
'HQVlUVNLOGDO|QHVNDWWHQSnlOGUHVLQNRPVWHUVRPLQI|UGHVGHQMDQXDULXSS
JnUWLOOSURFHQW)|UVODJI|UHOLJJHURPDWWGHQVlUVNLOGDO|QHVNDWWHQSnlOGUHVLQ
NRPVWHUVNDWDVERUW'HWIRUPHOODEHVOXWHWLULNVGDJHQWDVI|UVWGHQPDMRFK
HQOLJWI|UVODJHWVNDVNDWWHQDYVNDIIDVIUnQRFKPHGMXOL6DPPDQWDJHWEOLUGlU
PHG32SnOlJJHWI|UGHVRPI\OOWnUSURFHQWI|UVWDKDOYnUHWPHQVlQNV
WLOOSURFHQWI|UDQGUDKDOYnUHWRPI|UVODJHWEHVOXWDVVRPSODQHUDW
)|UDQVWlOOGDI|GGDRFKWLGLJDUHXWJnULQJDDUEHWVJLYDUDYJLIWHUHIWHUVRPGHVVD
nUJnQJDUlUKHOWNYDULGHWJDPODSHQVLRQVV\VWHPHW'lUHPRWVnVNDGHQVlUVNLOGDO|QH
VNDWWHQSnSURFHQWEHWDODVVnOlQJHGHQQXILQQVGYVDYVHHQGHI|UVWDKDOYnUHW

5DEDWWI|UXQJD±nUVRPVRPPDUMREEDU
'HWILQQVlYHQHWWI|UVODJLYnUSURSRVLWLRQHQRPDWWDUEHWVJLYDUDYJLIWHQH[NOXVLYH
SHQVLRQVDYJLIWHQVNDWDVERUWI|UXQJGRPDULnOGHUQ±nU3nLQNRPVWHUXSSWLOO
NUPnQDGVNDHQEDUWSHQVLRQVDYJLIWHQEHWDODV)|UVODJHWDQWDVLVDPEDQGPHG
YnUSURSRVLWLRQHQEHVOXWDVRFKlQGULQJDUQDWUlGHULNUDIWGHQDXJXVWLRFKWLOOlP
SDVSnHUVlWWQLQJDUVRPXWEHWDODVHIWHUGHQMXOL
6H%LODJDI|UNRPPXQHUQDVDUEHWVJLYDUDYJLIWHU
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.RPPXQYLVDEHUlNQLQJDUDYVNDWWHURFKELGUDJ±
,VDPEDQGPHGYDUMHXSSGDWHULQJDYYnUDEHUlNQLQJDUSXEOLFHUDV´3URJQRVXQGHUODJ.
±´SnYnUZHEESODWVSnQHGDQVWnHQGHOlQN
KWWSZZZVNOVHZHE6NDWWHXQGHUODJVSURJQRVDVS[
*HQRPDWWL([FHOILOHQVNULYDLQGHQHJQDNRPPXQNRGHQInUPDQEHUlNQLQJDURFK
EDNJUXQGVXSSJLIWHUI|UVLQNRPPXQ
,SURJQRVXQGHUODJHWUHGRYLVDVNRPPXQYLVDEHUlNQLQJDUDYVNDWWHURFKVWDWVELGUDJI|U
nUHQ±)UnQRFKPHGGHWnUHWWELGUDJ|YHUJnUIUnQDWWYDUDULNWDWWLOODWWEOL
JHQHUHOOWLQRUGQDVPRWVYDUDQGHEHORSSLSURJQRVXQGHUODJHW3nYnUZHEESODWVILQQVHQ
WDEHOOVRPLQQHKnOOHUYLVVDULNWDGHVWDWVELGUDJVDPWUHJOHULQJDUDYDQVODJHWI|UNRP
PXQDOHNRQRPLVNXWMlPQLQJ$YWDEHOOHQIUDPJnURPRFKQlUYLVVDVSHFLILNDELGUDJ
LQJnULSURJQRVHQHOOHULQWH7DEHOOHQnWHUILQQVYLDQHGDQVWnHQGHOlQN
KWWSVVNOVHHNRQRPLMXULGLNVWDWLVWLNHNRQRPLEXGJHWRFKSODQHULQJVWDWVELGUDJVSHFLIL
FHULQJKWPO
6NLOOQDGHUMlPI|UWPHGI|UUDEHUlNQLQJHQ FLUNXOlU EHURUSn
•
•
•
•
•

1\VNDWWHXQGHUODJVSURJQRV
1\EHIRONQLQJVSURJQRV
3UHOLPLQlUNRVWQDGVXWMlPQLQJ
5HYLGHUDG/66XWMlPQLQJ
3UHOLPLQlU/66XWMlPQLQJ

%HUlNQLQJDUQDE\JJHUL|YULJWSnnUVVNDWWHVDWVHUVDPWDWWEHIRONQLQJHQLYDUMH
NRPPXQXWYHFNODVLWDNWPHGULNVSURJQRVHQ

8SSGDWHULQJDYPRGHOOHQ´6NDWWHU ELGUDJ´
)|UDWWXSSGDWHUDPRGHOOHQVNDGHQDNWXHOODILOHQODGGDVKHPRFKVSDUDV/DGGDQHG
ILOHQ
• 8SSGDWHULQJVILOQU[OV
IUnQVLGDQZZZVNOVHPRGHOOHQVRE)|OMVHGDQLQVWUXNWLRQHUQDLILOHQHOOHUPDQXD
OHQI|UDWWXSSGDWHUDPRGHOOHQHIWHUI|UXWVlWWQLQJDUQDLGHWWDFLUNXOlU
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,QIRUPDWLRQRPWLGSXQNWHUXQGHU
$NWXHOODGDWXPILQQVSnYnUZHEESODWVXQGHU(NRQRPLMXULGLNVWDWLVWLN.OLFNDSn
(NRQRPLRFKVHGDQSn(NRQRPLNDOHQGHUQ
+DUGXDNWLYHUDWSUHQXPHUDWLRQIUnQYnUZHEESODWV")|UDWWVlNHUWInDOODYnUDQ\KHWHU

JnLQSnVNOVHRFKYlOM3UHQXPHUHUDSnZHEELQQHKnOO/lQNHQOLJJHULGHQJUnVLGIRWHQ
OlQJVWQHUSnVLGDQ
8QGHUYnUWRPUnGH(NRQRPL XQGHU(NRQRPLMXULGLNVWDWLVWLN ILQQVGHVHQDVWHXSS
GDWHUDGHFLUNXOlUHQWLOOJlQJOLJDRFKGlUSUHVHQWHUDVO|SDQGHQ\KHWHUPHOODQFLUNXOlUHQ
)UnJRURPGHWWDFLUNXOlUNDQVWlOODVWLOO$QGHUV%UXQVWHGW PDNURHNRQRPL 

%R/HJHULXV VNDWWHXQGHUODJHW $QGHUV)RONHVVRQ XWMlP
QLQJVV\VWHPHW 0nQV1RUEHUJ XWMlPQLQJVV\VWHPHW 3H
WHU6M|TXLVW /66XWMlPQLQJ 3HU6HGLJK VDPPDQYlJWSULVLQGH[NRP
PXQDOYHUNVDPKHW 6LY6WMHUQERUJ DUEHWVJLYDUDYJLIWHU 
0RQD)ULGHOO PRGHOOHQ6NDWWHU ELGUDJ 
$OODNDQQnVYLDHSRVWSnP|QVWUHWIRUQDPQHIWHUQDPQ#VNOVH
69(5,*(6.20081(52&+/$1'67,1*

$YGHOQLQJHQI|UHNRQRPLRFKVW\UQLQJ
6HNWLRQHQI|UHNRQRPLVNDQDO\V


1LFODV-RKDQVVRQ


0RQD)ULGHOO

Bilagor
%LODJD$UEHWVJLYDUDYJLIWHUI|UNRPPXQHUnURFKSUHOLPLQlUWI|UnU
´3URJQRVXQGHUODJ.±´ILQQVSnYnUZHEESODWVYLDI|OMDQGHOlQN
KWWSZZZVNOVHZHE6NDWWHXQGHUODJVSURJQRVDVS[
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Vingåkers
Vingflkers kommun
Revisorerna
Revisorerna

2Ot9-O5-22
2019-05-22

Kommunfullmäktige
Kommunfullmdktige

Äskande
.lGkande om budget år
er 2020
2o2o
Revisorerna överlämnar
tiverldmnar härmed
hdrmed sitt äskande
dskande om budget
budget för
ftir år
ir 2020.
zozo.

Må/jör
M &I fi)r revisorernas
reuisoternas verksamhet
uerksannhet
Revisorerna
god revisionssed
Revisorerna har enligt kommunallagen
kommunallagen att i den omfattning som foljer
fiiljer av
avgod
revisionssed årligen
irligen
granska
nämndernas
granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens
kommunstpelsens och nimndernas
verksamhetsområden
verksamhetsomriden och genom de utsedda
utsedda lekmannarevisorerna
lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av
de kommunala
pröva om
kommunala foretagen.
ftiretagen. Revisorerna skall därvid
ddrvid prriva
•.
•.
•.

verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt
sktits pi
dndamilsenligt och från
frin ekonomisk synpunkt
synpunkt tillfredsställande
tillfredsst?illande
sätt,
satt,
viisentligt rättvisande
räkenskaperna
rdkenskaperna är
iir i allt väsentligt
rittvisande samt
den kontroll som utövas
ndmnderna är
utiivas inom nämnderna
dr tillräcklig.
tillrdcklig.

Revisorerna utftir
utfor inom
inom ramen fOr
revisionsplan redovisningsredovisnings- och
ftir sin årliga
&rliga revisionsplan
verksamhetsrevisionella
sta syfte att initiera förbättringar
verksamhetsrevisionella projekt. Dessa har till främ
frdmsta
ftirbdttringar och
omprövningar
ompriivningar av verksamheter,
verksamheter, system
system och rutiner.
Revisorerna har även
iven som mål
mil att arbeta forebyggande
Iiirebyggande och rådgivande
ridgivande gentemot kommunens
kommunens
nämnder
bolag.
ndmnder och bolag.

Verksamhetsbeskrivning
V erks arnhet sb e skriuning
Revisorerna är
dr kommunfullmäktiges
kommunfullmiiktiges kontrollinstrument.
kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse
tiverensstdmmelse med
kommunallagen,
vflrt
kommunallagen, revisionsreglementet
revisionsreglementet och "God revisionssed
revisionssed i kommunal
kommunal verksamhet 2018"
zor8".. I vårt
revisionsarbete samarbetar vi med sakkunnigt
biträde.
sakkunnigl bitrade.
Antalet
reglemente för
ftir revisionen §S 9,
beslutad av
Antalet revisorer
revisorer är
ir fem enligt
enligt beslut i fullmäktige.
fullmiiktige. Enligt reglemente
9, beslutad
fullmäktige,
beredning för
fullmiiktige, utser fullmäktige
fullmdktige en särskild
siirskild oberoende
oberoende beredning
ftir hantering
hantering av revisorernas
budget. Av den goda seden
upprätthålla revisorernas oberoende
bör inte
budget.
utlisas att for
firr att uppretthfllla
oberoende b6r
seden kan utläsas
ledamöter
granskning bereda revisorernas budget.
ledamiiter som själva
sjdlva är
lr föremål
ftiremil för
ftir granskning
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Budge t 2020
Budget
2o2o
Revisorerna äskar
budget om 785
dskar for
Itir 2020
zozo en budget
ooo kr,
kr, att fOrdelas
fiirdelas enligt
enligt nedan.
nedan
78S 000

Löner.
Iiiner, arvoden
Sociala avcifter
avgifter
Konferens,
Konferens ,
utbildninl!
utbildning
Övrigt
Owigt (resor, hotell)
Material,
MateriaJ, plattor,
m.
m.
m.m.
Konsulttiänster
Konsulttjanster
Intäkt
Intiikt
Totalt

Äskad
ziskaa
Bude:e
Budgett 2020
2o2o
ls6
156 000
ooo kr
61000
6r ooo kr

Budget
2019
2019

kr
10
1c) 000
ooo kr
k-r

<18000
38 ooo

<lQ
ooo
39 000

kr
60000
6o ooo kr

lS1
153 000
OOO

kr
10 000
OOO kr

kr
S11
OOo kr
513 000

kr
S04
Ooo kr
5o4 000

kr

771000
kr
771.oookJf

6000
6 ooo

778S
80; 000
ooo kr

Utfall
2018
2()18

Utfall 2017
zorT Utfall 201
zo166
126461
kr
160160
169398
169 398 kr
126 46rW
160 160 kr
0;2427
81840
48709
83 84o kr
52 427 kr
48 7o9 kr
22 Qo;l
951

kr
1694
1 694

6000
6 ooo

kr

kr
402
07S kr
4o2o75w
88 47S
+zs

41S
oOO
435 000

kr

kr

6s9 776kr
659
zz6

66 720
zzo

kr
402
4o2 S18
518 kr
8846
8 8+6

kr

587
kr 662084
662 o84 kr
S8Z 414
41,4kr

Löner,
Ltiner, arvoden avser ersättningar
ersittningar till de förtroendevalda
f<irtroender,alda revisorerna. Den situation som
kommunen
kommunen befinner
befinner sig i med en ökad
tikad komplexitet anser vi fOranIeder
fiiranleder en mer omfattande
omfattande
granskning blde
granskning
bäde vad avser
granskningar och dialogen med nämnder
avser fordjupade
fiirdjupade granskningar
ndmnder och
kommunstyrelse.
kommunstyrelse.
Kostnader fOr
fiir konsulttjänster
konsulttjlnster avser
avser i huvudsak
huvudsak verksamhets- och redovisningsrevision
redovisningsrevision inklusive
stöd
st av sakkunnigt
sakkunnigt biträde
bitrade vid sammanträden.
sammantraden.

Förslag
Fdrslo,g
Vi foreslär
ftireslAr kommunfullmäktige
kommunfu llmiiktige besluta
Att anvisa 785
ooo kr for
ftir revision av kommunens verksamhet är
er 2020
2o2o..
285 000

FÖR
FOR REVISORERNA
RE!'I SORERNA

SÖrenEri~
Sdren

kr
la

O{an

Ordforande
Ordftirande
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 som
fastställdes 2018-12-18 § 182.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge Inköp med
underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa
behov av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade
inköp som beräknas ske genom direktupphandling ska redovisas. Mall bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och upphandlingsbehov
och lämnas till anders.nordling@vingaker.se. Senast den 15 april.

Nämnd KS förvaltning:
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 104 157
Ökning från år 2019 är 1 519 tkr, varav
Löner

0

Hyror plus lokalvård

0

Köpta tjänster

0

Kommunbidrag:
Valnämnd -80

Kollektivtrafik -44

VSR 162

Viadidakt 581

KS oförutsedda 900
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Kommunfullmäktige
1. Verksamhet/område: Kommunfullmäktige sammanträden
Beskrivning av konsekvensen:
Kommunfullmäktige har 9 antal sammanträden under år 2019. Arvodeskostnaderna för ett
sammanträde är ca 50 tkr. Utöver det finns övriga kostnader såsom fika, hyra av lokal samt
kostnader för förberedelser och utskick från tjänstemän.

Förslag på åtgärder
Förslag att minska två sammanträden.

100 tkr
Gemensam kommunledningsadministration
2. Verksamhet/område: Kommunstyrelsens resurs
Beskrivning av konsekvensen:
Kommunstyrelsen resurs är till för att täcka oförutsedda behov som uppstår. Under 2019 har
resursen minskat med 900 tkr från 1 619 tkr, men har inför budget 2020 återlagts.

Förslag på åtgärder
Förslag att låta besparingen på 900 tkr ligga kvar under år 2020.

900 tkr
3. Verksamhet/område: Kommunjurist
Beskrivning av konsekvensen:
Funktionen som kommunjurist är ett stöd till tjänstemän och politisk ledning i juridiska frågor.
Huvuddelen av de juridiska bedömningarna görs redan idag av tjänstemän och det som återstår
kan i viss utsträckning hanteras genom stöd från juristerna på SKL eller avrop från avtal.
Förslag på åtgärder
Förslag att avsluta tjänsten som jurist
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700 tkr
4. Verksamhet/område: Ferierarbetare
Beskrivning av konsekvensen:
Minska antalet feriearbeten, budget som finns avsatt i ram för Viadidakt räcker till ca 30
feriearbeten.
Förslag på åtgärder
Minska feriearbeten

600 tkr
Ledningsstöd (Kommunikation, ekonomi och personal)
5. Verksamhet/område: Personal
Beskrivning av konsekvensen:
Vakanser vid rekryteringar beräknas ge ett utrymme. Av erfarenhet vet vi att det kommer uppstå
vakanser under året och medarbetare kommer vara frånvarande. Totalt för ledningsstöd beräknas
denna kostnadsminskning motsvara ca 500 tkr. Konsekvensen är lindrig för övrig verksamhet,
som alltid vid vakanser uppstår dock ett produktionsbortfall. Besparingen är av temporär
karaktär.
Förslag på åtgärder
Totalt vakanser inom ledningsstöd

500 tkr
6. Verksamhet/område: Företagshälsovård
Beskrivning av konsekvensen:
Kostnader för företagshälsovård kan minskas genom att förvaltningarna från år 2020 bekostar
kostnaden för uteblivna besök. Konsekvensen blir att vissa kostnader flyttas från centralt till
förvaltningarna, målet är att den totala kostnaden för uteblivna besök ska minska genom en
större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. Försumbar kostnad men stärker
kostnadsmedvetenheten i hela organisationen.
Förslag på åtgärder
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Total minskning genom att förvaltningarna bekostar uteblivna besök

50 tkr
7. Verksamhet/område: Statistik
Beskrivning av konsekvensen:
Kostnader för statistik kan minskas, förslagsvis kan mätningar göras mer sällan, vart annat eller
vart tredje år (Kkik, befolkningsprognos, Kommunindikatorn mfl).
Förslag på åtgärder
Beräknad besparing genom färre mätningar.

50 tkr
8. Verksamhet/område: Prenumeration och inköp samt inställt ledarinternat
Beskrivning av konsekvensen:
Avslutande av prenumerationer/tidskrifter och allmän återhållsamhet med inköp samt inställt
chefsinternat
Förslag på åtgärder
Avslut av prenumeration mm ca 50 tkr och inställt chefsinternat ca 50 tkr.

100 tkr
9. Verksamhet/område: Ny hyresgäst
Beskrivning av konsekvensen:
Lokalerna på Åbrogården som tidigare nyttjades till friskvård kan hyras ut till ny betalande
hyresgäst. Viss osäkerhet finns då vi i dagsläget inte vet hur många medarbetare som nyttjar det
nya högre friskvårdbidraget om 2 000 kr. Vi kan erbjuda facken lokalen, det är småsummor men
det sänder ut en signal.
Förslag på åtgärder
Uthyrning till ny betalande hyresgäst.

250 tkr
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10. Verksamhet/område: Tidningen ”Vingåker för dig”
Beskrivning av konsekvensen:
Sluta producera tidningen ”Vingåker för dig”.
Förslag på åtgärder
Lägga ned tidningen

100 tkr
11. Verksamhet/område: Upphandling
Beskrivning av konsekvensen:
Konsekvensen av upphandlingar blir att vissa kostnader flyttas från centralt till förvaltningarna,
målet är att den totala kostnaden ska minska genom en större kostnadsmedvetenhet i hela
organisationen. Försumbar kostnad men stärker kostnadsmedvetenheten.
Förslag på åtgärder
Kostnader flyttas från centralt till förvaltningarna

50 tkr
12. Verksamhet/område: Rapporteringssystem Stratsys
Beskrivning av konsekvensen:
Stratsys är ett rapporteringssystem som behövs för att samordna tertialrapport, delårsrapport,
årsredovisning och budget. Om systemet avslutas behöver man hitta ett sätt, system som kan
ersätta Stratsys.
Förslag på åtgärder
Avsluta Stratsys

100 tkr
13. Verksamhet/område: Resor och logi
Beskrivning av konsekvensen:
Nyttja tekniken, värna miljön och pengarna, inriktningen ska vara att alltid undersöka möjligheten
att delta på kurser, möten och konferenser via Teams/Skype
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Förslag på åtgärder
Minska kostnader för resor och logi

50 tkr
14. Verksamhet/område: Friskvårdsbidrag
Beskrivning av konsekvensen:
Minskning av friskvårdbidrag från 2 000 kr till 1 000 kr. Mycket osäkert då vi dagsläget inte vet
hur många som nyttjar förmånen.
Förslag på åtgärder
Minska friskvårdsbidraget

200 tkr
Område Upplevelser
15. Verksamhet/område: Personal
Beskrivning av konsekvensen:
I dag avser budgeten i huvudsak lönekostnader. 2,8 tjänster samt drygt 100 000 kr för två guider
till slottet på 80 % under två sommarmånader. Arbetsbördan är hög för de fåtal personerna.
Förslag på åtgärder
Förslag att områdeschefen Upplevelser går ner på 80 % från och med 2020

200 tkr
Område samhällsbyggnad
16. Verksamhet/område: Kommunekolog
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnadsenheten har sedan juni 2018 en kommunekolog på 50% som arbetar med
naturvård. Ansvarig arbetar också med 25% strandskyddstillsyn samt 25% miljöfrågor i fysisk
planering.
Förslag på åtgärder:

270

Att tjänsten som kommunekolog inte förlängs utan frågorna får hanteras löpande
Totalt 300 tkr

17. Verksamhet/område: Trafik
Beskrivning av konsekvensen:
Trafikplaneraren arbetar både inom nämnden och område Samhällsbyggnad 50% vardera. På
detta sätt kan vi inom kommunen hantera frågor med säkerhet och infrastruktur på ett effektivt
och professionellt sätt. Förnärvarande arbetar trafikplaneraren deltid pga. föräldraledighet och
fortsätter sin föräldraledighet deltid under år 2020.
Förslag på åtgärder:
Att endast behålla tjänsten på 50% inom Samhällsbyggnadsnämnden. När tjänsteman är åter
heltid i tjänst, eventuellt inkludera tjänsten på 50% som del av bemanningen på Tekniska.
Totalt 300 tkr

18. Verksamhet/område: Samhällsbyggnadschef
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnadschefen har ett stort ansvar både inom område KS, men också som chef inom
Samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret avser både myndighetsutövning men också ledning för
tekniskverksamhet, mat och måltid mm
Förslag på åtgärder
Förslag att 50% av tjänsten överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. Dessutom övriga allmänna
besparingar
Totalt 525 tkr
19. Verksamhet/område: Projektsamordnare
Beskrivning av konsekvensen:
Projektsamordnaren arbetar med större projekt som även berör Samhällsbyggnadsnämnden. Det
är därför angeläget att finansiering även kommer via nämnden
Förslag på åtgärder
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Förslag att 50% av tjänsten överförs till Samhällsbyggnadsnämnden
Totalt 375 tkr

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2020
Behov tkr

1.

-100

2.

-900

3.

-700

4.
5.
6.

-600
-500
-50

7.

-50

8.

-100

9.
10.
11.

-250
-100
-50

12.
13.

-100
-50

14.

-200

15.

-200

16.

-300

17.

-300

18.

-525

Åtgärder/
besparing
Minska två KF
sammanträden
Behålla samma besparing
av KS resurs under 2020
som 2019
Avsluta tjänsten
kommunjurist
Minska feriearbeten
Besparing vakanser
Företagshälsovårdens
uteblivna besök bekostas av
förvaltningarna
Minska rapportering av
statistik
Minska prenumeration och
inköp samt ställa in
ledarinternat
Ny betalande hyresgäst
Avsluta ”Vingåker för dig”
Flytta upphandling till
förvaltningarna
Avsluta Stratsys
Minskad kostnad för resor
och logi
Minskning av
friskvårdsbidrag
Minska tjänsten
områdeschef Upplevelser
från 100% till 80%
Minska tjänsten
kommunekolog 50 %
Minska tjänsten
Trafikplanerare 50 %
Flytta 50% av tjänsten som
Samhällsbyggnadschef till
Samhällsbyggnadsnämnden,
samt allmänna besparingar
25 tkr.

2021
Behov
tkr

Åtgärder/
besparing

2022
Behov
tkr

Åtgärder/
besparing
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19.
Totalt
Netto

-375

-

Flytta 50% av tjänsten som
Projektsamordnare till
Samhällsbyggnadsnämnden
5 450
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Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 8 395
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3

Mall upphandlingsbehov

Datum:

2019-04-16

Namn:

Ralf Hedin

Nämnd/Förvaltning/Område:
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Övriga förslag och tankar Ledningsstöd
•

Reducera antalet leasingbilar med en styck vid kommunhuset (inte ledningsstöds kostnad,
ligger inom samhällsbyggnadsenheten), sparar leasingavgift, försäkring samt el/bränsle samt
ligger i linje med strategisk inriktning.

•

Förse kommunens samtliga leasingbilar med GPS-puckar som registrerar resorna (SKVs
regler om körjournal och redogörelse för varje start/stopp), bör medföra att el/bränsleförbrukningen sänks. Kostnaden för GPS kan troligen tas som investering.
2019-04-16
Mattias Gustafsson
Elin Höghielm
Maria Pestrea

PERSONALENS FÖRSLAG
EKONOMI
Utbildning på nya leasingbilar av leverantör. Besparing av självrisk, reparationskostnader och
personalkostnad.
Onödiga inköp och av fel leverantör. Gäller hela kommunen.
Helhetstänk, bara för att det finns budget kvar på avdelningen, handla inte upp det om du inte
behöver…
Utbildning på Skype istället för att åka iväg.
Dra ner på fika och mackor på möten.
Säga upp mobila abonnemang och bredband som inte används. Mer kontroll.
Rutiner när någon slutar eller börjar gällande telefoner mm. Information till de som ska lägga upp
behörigheter mm.
Ansvarstagande gällande fakturorna. Stämmer beloppet med avtal osv.
Styra upp Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter.
Fakturera korrekt. Vidarefakturera allt som ska faktureras, tex Arrenden för 2018.
Avsluta prenumerationer.
Spara på utskrifter.
Minska påminnelseavgifter och förseningsavgifter genom att attestera i TID.
Ha koll på sin brevlåda i ekonomisystemet.

HR
Digitalisering
E-tjänster, att nyttja befintliga system för möteshantering ex. kallelse/protokoll.
Nyttja det som går i befintliga system.
Utbyte av datorer
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Datorer som går sönder, särskilt vid elevdatorer
Upphandling
Överblick över befintliga avtal.
Restriktioner kring vem som kan/skall kunna göra en upphandling.
Hemsidan
Tillgängliggöra för personer med funktionsvariationer ex. dyslexi, hörselskada.
Kompetensförsörjning/Rekrytering
Skapa bättre samarbete med chefer vid rekrytering
Tydliggöra process och ansvarsfördelning
Skapa proaktivt samarbete mellan chef och HR/kommunikation för
kompetensförsörjning/marknadsföring

KOMMUNIKATION
Pappersförbrukning?
Skippa bifogade frisvarskuvert
Ett ärendehanteringssystem?
Utskrifter
Minska antal politiska sammanträden
Ingen middag till avtackning för ledamöter i nämnder, mindre blomma räcker
Se över hyresavtal och arrendeavtal som vi fakturerar
Skippa fika på sammanträden
Ett fast mötesarvode
Ta bort Dagens samhälle till politiker i fullmäktige
Varsam med leasingbilar
Se över prenumerationer på tidningar
Sälj konst
Sälj mark och fastigheter
Kom igång med kiosken i Tennisparken
Bättre kommunikation mellan enheterna för att undvika sanktionsavgifter
Ta bort kultur och fritidsnämnden och lägg under KS
Minska på antal ledamöter i nämnder
Se till att följa avtal
I första hand köpa saker från centralköket, inte Sultans, Joans med mera
Inte använda engångsartiklar
Återanvända möbler istället för att köpa nya
Behovet ska styra inte skapa ett behov, IT tex
Dra ner på konferens och hotell, håll oss på hemmaplan
Betala fakturor i tid för att undvika påminnelseavgifter
Effektivare möteskultur
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-13

128
(143)

Ks § 104

KS 2019/250

Konsekvensbedömning av budgetram 2020-2022Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska fortsätta sitt
arbete med kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i
tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018 (§ 182) kommunplan med
budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Kommunledningsförvaltningen har gått
igenom konsekvenserna för kommunstyrelsens budget för 2020, tagit fram en
bruttolista med förslag till kostnadsbesparande åtgärder och påbörjat arbetet med att ur
den skapa en kortare lista över vilka förslag som ska realiseras.
Föreliggande tjänsteutlåtande är förvaltningens lägesrapport till kommunstyrelsen av
det pågående arbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-17
Konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-13

106
(143)

Tid och plats
Måndagen den 13 maj 2019 kl. 14.00-18.10 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S), l:e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M), 2:e vice ordf.
Mensud Vrana (S), §§ 86-102
Leif Skeppstedt (S), tjänstg. ers, §§ 103-119
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Fredrik Andersson (M), §§ 86-92
Tommy Björkdal (M), tjänstg. ers. §§ 93-119
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Leif Skeppstedt (S), §§ 86-102
Monica Granström (S)
Robert Davidsson (C)
Tommy Björkdal (M), §§ 86-92
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M), §§ 86-109
Per-Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Mattias Gustafsson, t.f. kommunchef
Joacim Bock, kommunsekreterare
Alina Östlund, praoelev
Elin Höghielm, ekonomichef, § 92
Johan Tranquist, upplevelsechef, §§ 89-90
Jenny Herbertsson, projektledare, Katrineholms kommun, § 92
Christoffer Semert, samhällsbyggnadsenheten, § 92
Steffan Kjellman, bitr. samhällsbyggnadschef, § 92
Lars Ingebrigtsen, VD för Vingåkers kommunfastigheter AB, § 91
Tony Ljungberg, byggnadsinspektör, § 93

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-13

107
(143)

----------- - - - - - - - -

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Datum för anslagsuppsättande

2019-05-15

Datum för anslagsnedtagande

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-17
Handläggare

Ralf Hedin
0151-19261
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/250

Konsekvensbedömning, budgetram 2020-2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. Kommunledningsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med kostnadsminskningar
utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018 (§ 182) kommunplan med
budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Kommunledningsförvaltningen har gått
igenom konsekvenserna för kommunstyrelsens budget för 2020, tagit fram en
bruttolista med förslag till kostnadsbesparande åtgärder och påbörjat arbetet med att ur
den skapa en kortare lista över vilka förslag som ska realiseras.
Föreliggande tjänsteutlåtande är förvaltningens lägesrapport till kommunstyrelsen av
det pågående arbetet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har tagit fram en bruttolista på besparingar som omfattar 19 punkter och
ett totalt belopp på 5,4 mnkr. För närvarande innehåller den kortare lista som har
hämtats från den längre följande punkter:
Besparing
Utreda att ta bort funktionen som kommunjurist
Utreda att ta bort funktionen som kommunekolog (50% av
heltid)
Posten KS resurs fastställs även för 2020 till 700 tkr
Bedömd effekt av vakanser under rekryteringar, ledigheter mm.

Bedömt belopp
700 tkr
300 tkr
900 tkr
500 tkr
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Det som sägs i tabellen om funktioner ska först utredas och beredas med de fackliga
organisationerna. Eventuella beslut tas efter dessa processer.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunledningsförvaltningen har i årets budget en ofördelad besparing på 1,4 mnkr.
Budgetramen för 2020 innebär ett utökat behov av besparing på 1,5 mnkr, som
redovisningstekniskt beror på att uppräkning inte görs för löner, hyror mm.
Sammantaget behöver förvaltningen därför sänka kostnaderna med 2,9 mnkr 2020.
Förvaltningen bedömer att hela beloppet inte behöver mötas med besparingar eftersom
det regelmässigt händer så mycket under ett år att förvaltningen kommer att kunna
hantera en ofördelad besparing på en rimlig nivå även för 2020.
Bilagor
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020
Beslutet skickas till
XXX

Ralf Hedin
Kommunchef
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020
Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 226 037 tkr

Nämndens budgetram enligt Kommunfullmäktigebeslut i december för 2020 uppgår till 226 037
tkr. 2019 års ram uppgår till 223 872 tkr och differensen mellan åren uppgår till en ramhöjning på
+ 2 165 tkr till 2020. Ökningen täcker det nya hyresbeloppet för Slottsskolan 7-9 på
halvårseffekt. Den andra halvan för hyran tilldelades i ramen för 2019.
Nedan innehåller förslag på budget för 2020 per verksamhet med jämförelse med 2019 års
budget. Observera att det inte ingår kvalitets-/budgethöjningar förutom hyra för Äppellundens
förskola. Vidare så är lönepåslag inlagt med 2 %, inga andra prisuppräkningar.
Den effektivisering som föreslås på 3,25 % inom verksamheterna under 2019 kvarstår under
2020 men utökas inte. Konsekvensbeskrivning för budget 2020 har samverkats den 9 maj 2019
på övergripande samverkan.
Sammanfattningsvis: Kostnadsposter som behöver hanteras år 2020 är lönepåslag på 2 % samt
hyreskostnad för nya förskolan Äppellunden. I denna konsekvensredovisning kan utläsas att
dessa poster täcks av uppsägning av förskolan Lärkan, ökning av migrationsintäkter jämfört mot
budget, minskat köp av skolplatser, att översyn av lokalvårdsavtal behöver påbörjas plus andra
mindre justeringar. Återställningskostnader för paviljongerna som Slottsskolan 7-9 bedriver
undervisning i, har inte hanterats i denna konsekvensbeskrivning likaså återställningskostnader
för förskolan Lärkan.

1.

Verksamhet/område: Barn- och utbildningsnämnden

6 stycken nämndsammanträden årligen. Samma arvode som 2019.

Konto
Arvoden, utbildning
nämnd

Budget 2019
515 677 kr

Förslag Budget 2020
515 677 kr

kommentar
Oförändrat

Förslag på åtgärder
inga
Beskrivning av konsekvensen:

inga
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2. Verksamhet/område: Centrala förvaltningskostnader

Budget 2019
Kansli 5 tjänster +
Förvaltningschef
Skolskjutsar
Centrala dataprogram

Budget 2019
4 320 408 kr

Förslag Budget 2020
4 557 772

kommentar
2 % lönepåslag

4 808 090 kr
571 000 kr

4 808 000 kr
400 000 kr

Central
kompetensutveckling
Centrala
kapitalkostnader,
externt bidrag
Total:

100 000 kr

100 000 kr

487 536 kr

387 536 kr

oförändrat
Genomlysning av
licenser och program
pågår 2019.
Neddragning under
2018 med 400 000 kr
Sänker med 100 000 kr
utifrån utfall 2018

10 287 034

10 253 308

Förslag på åtgärder
Att genomlysa licenser och program för att få ned systemkostnaderna samt planera skolskjutsar med taxi ur ett
mer ekonomiskt perspektiv.
Beskrivning av konsekvensen:

Ingen

3. Verksamhet/område: Öppen förskola

Konto
Personalkostnad,
kapitalkostnad,
förbrukningsmaterial

Budget 2019
384 051 kr

Förslag Budget 2020
388 729 kr

kommentar
2 % lönepåslag

Förslag på åtgärder
inga
Beskrivning av konsekvensen:

Ingen

4. Verksamhet/område: Förskola

Antalet barn i förskoleålder prognostiseras att öka med anledning av att 2018 års barnkull som föddes var
större än tidigare år. Antalet barn som är födda under 2018 är 117 st vilket är fler än tidigare år. Ett
budgeterat snitt på 473 barn beräknas att hållas under 2020. Samhällsplaneringen och försäljning av tomter
och lägenheter som planeras i framtiden behöver beaktas utöver detta.
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Ledningsorganisationen behöver utökas. Idag har två förskolechefer personalansvar för ett 50-tal
tillsvidaretjänster vardera och innebär ur arbetsmiljösynpunkt en risk. Detta behöver hanteras inom
nämndens ram, förslagsvis via statsbidrag.
Konto
Barnomsorgsavgifter
plus maxtaxa
Intäkter,
Centrala
Migrationsintäkter
Köp av platser

Budget 2019
-3 268 000 kr

Förslag Budget 2020
-3 366 000 kr

-2 844 000 kr

-3 044 000 kr

2 596 000 kr

2 596 000 kr

Lokalhyror förskola

4 926 560 kr

5 735 560 kr

Lokalvård förskola
Kommunens
förskolor
personalkostnader för
71 tjänster,
Kompetensutveckling,
måltider, lekmaterial,
ledning, modersmål,
socioekonomiskt
belopp. 3,25 %
effektivisering kvarstår
Total förskola:

2 020 620 kr
45 449 524 kr

2 020 620 kr
47 408 732 kr

48 880 704

51 350 912

kommentar
Ökat barnantal ger
ökade intäkter
Höjt
migrationsintäkterna
med 200 000 kr
Fristående/kommunala
aktörer inom och
utanför kommunen
Äppellundens hyra 5
månader budgeterat för
2019.
(166 000/månad, 1 992
000 kr/helår)
7 mån 1 162 000 kr
saknas i ram
Hyra Lärkan budget för
jan mån (32 tkr),
återställningskostnader
behöver hanteras under
2019.
oförändrat
Budgeterat barnantal
473 barn, samma som
2019
Lönepåslag 2 %

Förslag på åtgärder

Att säga upp lokalavtal för provisoriska förskoleavdelningar för att kunna bedriva en utbildning med god
kvalitet. Uppsägningen av lärkan ger effekt i febr 2020.
Konsekvens
ingen

5. Verksamhet/område: Pedagogisk omsorg

Konto

Budget 2019

Förslag Budget 2020

kommentar
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Köp av platser

562 610 kr

563 000 kr

Budget för 9 barn a`63
tkr/barn

kommentar
Felbudgeterat med
1 600 000 kr, 2019
Fristående/kommunala
aktörer inom och
utanför kommunen
oförändrat

Förslag på åtgärder
inga
Beskrivning av konsekvensen:

Ingen

6. Verksamhet/område: Fritidshem

Konto
Fritidshemsavgifter

Budget 2019
-400 000 kr

Förslag Budget 2020
-2 000 000 kr

Köp av platser

1 446 000 kr

1 446 000 kr

Lokalhyror fritidshem

1 352 390 kr

1 352 390 kr

Lokalvård fritids
Kommunens
fritidshem

678 300 kr
10 633 047 kr

678 300 kr
10 810 681 kr

Total fritidshem:

13 709 737

12 287 371

oförändrat
Budgeterat barnantal
358 barn, (353 barn vt
–19, budget 367 barn)
58 % av eleverna åk 1-6
hade fritids vt –19,
räknat på samma
procentuella fördelning
Lönepåslag 2 %

Förslag på åtgärder

Inga
Beskrivning/konsekvens
ingen
7. Verksamhet/område: Förskoleklass
Det är ett stort antal barn inom Förskoleklassverksamheten under 2019. Och under 2020 beräknas antalet att
sjunka.

Konto
Migrationsintäkter
Köp av platser

Budget 2019
-571 000
352 000 kr

Förslag Budget 2020
-571 000
295 000 kr

kommentar
Fristående/kommunala
aktörer inom och
utanför kommunen
5 st
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Lokalhyror
förskoleklass

819 110 kr

819 110 kr

oförändrat

Lokalvård förskoleklass

274 380 kr

274 380 kr

oförändrat

Kommunens
förskoleklasser

4 242 299

4 534 656

Budgeterat elevantal
114 barn
Lönepåslag 2 %

Total förskoleklass:

5 116 789

5 352 146

Förslag på åtgärder

inga
Beskrivning av konsekvensen
inga

8. Verksamhet/område: Grundskola

Vingåker är en socioekonomiskt svag kommun vilket gör det möjligt för kommunen att få bidrag från
staten för att öka likvärdigheten. Det finns också andra satsningar/statsbidrag som syftar till att förstärka
kvaliteten, se mer i ärendet om tertialrapport 2019 för aktuella bidrag.

Konto
Migrationsintäkter
grundskola

Budget 2019
-4 320 000 kr

Köp av platser

17 112 000 kr

Lokalhyror grundskola
Lokalvård grundskola

14 152 000 kr
(nya hyran Slottsskolan
7-9)
3 471 060 kr

Modersmål och
studiehandledning

Nettobudget på
2 537 000 kr

Förslag Budget 2020
-5 564 754 kr

kommentar
Inkommer per mars –
19 högre än budgeterat
första kvartalet. Räknar
med att det inkommer
med högre
migrationsintäkter för
2020 än budget 2019.
14 367 000 kr
Fristående/kommunala
aktörer inom och
Minskning:
utanför kommunen
20,5* 90 tkr= 1 845 000 2019: Budget 199
kr
grundskoleelever ej
Fklass. Se ovan.
Ytterligare 10 elever
Utfall mars –19: 192
*90 tkr= 900 000 kr
elever
2020: 168,5 elever
16 318 000 kr
Slottsskolans hyra
höjning med 2 165 000
kr, halvår 2020
2 800 000 kr
Se över lokalvårdsavtal
2 620 543 kr

Lönepåslag 2 %
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(intäkter 3,5 mkrkostnader 6,037 mkr)
Stödresurser (alla
verksamheter)
Kommunens skolor
grundbelopp exkl
lokalhyror

10 381 000

10 381 000

56 831 582

57 928 853

Total grundskola:

100 164 642

98 850 642

Räknar med att 3 500
000 kr inkommer i
PUT-bidrag från soc.
oförändrat
Budgeterat elevantal
Lönepåslag 2 %
Räknar med att
statsbidrag kopplat till
elevhälsa inkommer
2020

Förslag på åtgärder
•

Eftersom elevantalet beräknas att sjunka, så sjunker därmed kostnaden.

•

Måltidskostnaden är högre i kommunen än övriga kommuner i Sörmland, de måltidstaxor som KF
beslutar om behöver bou förhålla sig till och innebär att bou behöver ta höjd för höga
måltidskostnader. Idag läggs ca 14 mkr på måltider inom barn- och utbildning.

•

Inom lokalkostnader behöver kostnader ses över tex lokalvårdsavtal.

Beskrivning av konsekvensen
inga

Verksamhet/område: Gymnasiet
Antal elever Läsår 19/20: 415
Antal elever läsår 20/21: 407
Snittantal 2020: 411
Elevunderlaget från läsåret 18/19 till läsåret 19/20 ökar från 378 elever till 415 elever men sjunker något
till läsåret därpå till 407 elever. Observera att i budgethandling inför 2019 framgår att elevunderlaget skulle
uppgå till ett betydligt högre elevantal än vad det faktiskt blev läsåret 18/19, orsaken är att ett 20-tal elever
flyttat från kommunen, några har hoppat av gymnasieprogram samt att en del åk 9 var folkbokförda i
annan kommun och därav kommer inte kostnaden till Vingåker.
Elevunderlaget för 2020 är ett uppskattat antal utifrån de som börjar gymnasiet dvs nuvarande åk 9, och
de som slutar, nuvarande åk 3, med en prognos om att ca 10 hoppar av, flyttar eller aldrig börjar.

Konto
Gymnasiet
Budgettäckning för 406
elever

Budget 2019
39 568 000 kr

Förslag Budget 2020
39 568 000 kr

kommentar
Ligga kvar på samma
budget för att stämma
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av elevantal och
kostnad under 2020
Beskrivning/konsekvens

ingen
Förslag på åtgärder
inga
9. Verksamhet/område: grundsärskola

Konto
Köp av platser

Budget 2019
5 743 885 kr

Förslag Budget 2020
5 743 885 kr

kommentar
Räknar med oförändrat
elevunderlag

Förslag Budget 2020
4 837 000 kr

kommentar
Räknar med oförändrat
elevunderlag

Förslag Budget 2020
3 071 406 kr

kommentar
2 % lönepåslag

Förslag på åtgärder

ingen
Beskrivning/konsekvens
ingen

11. Verksamhet/område: gymnasiesärskola
Konto
Köp av platser

Budget 2019
4 837 000 kr

Förslag på åtgärder

inga
Beskrivning/konsekvens
ingen
12. Verksamhet/område: Kulturskola
Konto
Personalkostnader,
övriga kostnader

Budget 2019
3 011 690 kr

Förslag på åtgärder
inga

Beskrivning/konsekvens
ingen
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Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

1. Nämnd
2. Central
förvaltn.
3. Öppen
förskola
4. Förskola
5.pedagogisk
omsorg
6. Fritidshem
7.
Förskoleklass
8. grundskola
9. gymnasiet
10.grundsär
11.gymnasiesä
r
12.kulturskola
Totalt
Netto/diff

2020
Behov tkr

Åtgärde
r/
Bespari
ng

2021
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

2022
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

0
34
5

2 470
0
1422
235
1314

60
2770

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Markiser Förskola
IT utrustning- ingå i
IT-strategi,
kulturskola
Digitala verktyg
obs KLF:s IT -ram
Klassrumsmöbler * 8
st årligen a pris 75 tkr
Utrustning musiksal
Slottsskolan F-6
Övrigt tex brister
från skyddsronder
TOTAL:

2770
0

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

200
50

50

50

2400

2400

2400

600

600

600

-

50

-

200

200

200

3450 tkr

3300 tkr

3250 tkr

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Datum: 190426
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Namn: Anders Danielsson, Barn- och utbildningschef
Nämnd/Förvaltning/Område: Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

BoU § 53

62 (68)

BU 2019/122

Budget 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Bam- och utbildningsnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen rör budgetram
2020 med förslag på åtgärder.
2. Bam- och utbildningsnämnden beslutar att äska om en investeringsram på 3 450 tkr
inkl. digitala verktyg.
Sammanfattning av ärendet

KF:s beslutade budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 som fastställdes 2018-1218 är: 226 037 tkr. 2019 års ram uppgår till 223 872 tkr vilket innebär en ramhöjning
på + 2165 tkr avseende utökning med hyreskostnad (halvårs effekt) rör Slottsskolan 79. I samband med budget rör 2019 tilldelades hyres beloppet för hösten 2019.
I bilagan, Konsekvensbeskrivning för budget 2020, finns varje verksamhetsområde
beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt
investerings behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-26
Konsekvensbeskrivning budget 2020
Volymtal
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

,Uj fÄ

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

45 (68)

Tid och plats
Torsdag 15 maj 2019 kl. 15.00 - 17.45 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

lng-Mari Frössevi (C) ordf. §§ 38-48, §§ 50-56
Mensud Vrana (S) §§ 38-48, §§ 50-56
Fredrik Andersson (M) vice ordf. §§ 38-48, §§ 50-56 Daniel Helmersson (S)
ordf. § 49
Louise Karlsson (SD)
Marion Ståhl (S)
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP) tjänstg. ers.
Anna Lejon (M) tjänstg. ers.
Ulrika Grave (S D)
Mensud Vrana (S) tjänstg. ers. § 49

Övriga deltagare
Anders Danielsson, förvaltningschef
Malin Alsing Brånn, kanslichef
Eva Karlsson, bam- och utbildningsförvaltningen
Kristin Löf, sekreterare
Agneta Arvidsson, förskolechef §§ 38-40
Lars-Åke Mård, förskolechef §§ 38-40
Jessica Fällgren, personalstrateg § 40
Stina Bengtsson, rekryteringssamordnare § 40

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

38 - 56
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Justerande

Fredrik And""on § 49
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Fredrik Andersson §§ 38-48, §§ 50-56
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Anna Lejon § 49
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-26
Handläggare

Malin Alsing Brånn
0151-1911

Malin.alsing.brann@vingaker.se
Diarienummer

Budget 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen för budgetram
2020 med förslag på åtgärder.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om en investeringsram på 3 450 tkr
inkl. digitala verktyg.
Beskrivning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 som fastställdes 2018-1218 är: 226 037 tkr. 2019 års ram uppgår till 223 872 tkr vilket innebär en ramhöjning
på + 2165 tkr avseende utökning med hyreskostnad (halvårseffekt) för Slottsskolan 79. I samband med budget för 2019 tilldelades hyresbeloppet för hösten 2019.
I bilagan, Konsekvensbeskrivning för budget 2020, finns varje verksamhetsområde
beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt
investeringsbehov.
Bilagor
Konsekvensbeskrivning budget 2020
Volymtal
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Barn- och utbildningschef
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Barn-/elevantal 2019-2020

Volymmått
Antal barn/elever i:

Budge
t2019

Budge
t 2019
ht

Budge
t
2019

Budge
tVT
2020

Budge
t HT
2020

Budge
tÅR
2020

vt
496

Utfall
Per
15/3 18

Förskola total

496

496

489

506

486

496

Kommun

473

473

473

461

483

463

473

Reserv

0

0

0

0

0

0

0

Fristående/annan kommun

23

23

23

28

23

23

23

Pedagogisk omsorg total

7

7

7

9

9

9

9

Förskoleklass total

122

122

116,5

122

109

129

119

Varav kommun

116

105

110,5

117

104

124

114

Fristående/annan kommun

6

6

6

5

5

5

5

Fritidshem total

405

405

405

384

389

389

389

Kommun

367

367

367

353

358

358

358

Fristående/annan kommun

38

38

38

31

31

31

31

Grundskola total

1109

1136

1115,5

1086

1085

1101

1093

Kommun

910

937

916,5

894

902

927

914,5

Fristående/annan kommun

199

199

199

192

183

174

168,5

Åk 1-6, kommun

623

626

624,5

610

618

624

621

Fristående/annan kommun

85

85

85

83

72

82

77

”Reserv”

0

0

0

0

0

0

0

Åk 7-9, kommun

287

297

292

284

284

303

293,5

Fristående/annan kommun

114

114

114

109

111

92

91,5

Gymnasieskola inkl
gymn.särskola
Exkl IM, Vingåker

431

439

406

378

415

407

411
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1

Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 210 250

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna inför kommunfullmäktiges
junisammanträde är dels att redovisa behov och dels att redovisa konsekvenser av
en helt oförändrad budget under planperioden.
För socialnämnden innebär det utifrån nuvarande kostnadsbild och kända
kommande volymökningar utifrån demografi, utan några som helst
kvalitetsökningar, att det saknas drygt 25 miljoner konor 2020 som sedan ökar till
drygt 50 miljoner kronor år 2022. Den nödvändiga kostnadsminskningen
motsvarar då 10 % av nämndens verksamhet 2020 och 25 % år 2022. Med den
kända demografiska framtiden kommer socialnämndens ekonomi under
överskådlig tid aldrig bli så bra som de närmaste tre åren.
Det finns för socialnämnden inga rimliga möjligheter att genomföra
kostnadsminskningar ens i närheten av denna nivå. Över tid har nämndens
kostnader enligt officiell statistik legat i nivå med det förväntade bortsett från
individ- och familjeomsorgen där det under lång tid varit så att behoven varit
större än vad kommunens storlek normalt genererar.
Socialnämnden har de senaste åren haft en tydligt underfinansierad budget. Det
leder till att respekten för budgeten som styrinstrument urholkas vilket i sin tur
lätt leder till högre kostnader.
Vid oförändrad nyttjandegrad av äldreomsorg kommer den att behöva utökas
med 50 % fram till 2032 utifrån nu gällande befolkningsprognos. Det innebär ett
utökat behov fram till dess på cirka 50 miljoner kronor i dagens penningvärde
enbart för äldreomsorgen.
De mindre skadliga kostnadsminskningarna är redan genomförda. Ett antal av de
som nu återstår innebär inte bara betydligt sänkt kvalité i verksamheten för de
invånare som är beroende av socialnämndens insatser utan också en försämrad
arbetsmiljö. Även om en del förslag innebär kostnadssänkningar på kort sikt
kommer många att innebära betydligt högre kostnader på längre sikt.

Nämnd och gemensam förvaltning samt
förvaltningsövergripande behov och åtgärder

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Uteblivna kompenseringar för kostnadsökningar som nämnden ej kan
påverka: 5211 tkr

•
•
•
•

Löneökningar 4540 tkr
Hyresökningar 311 tkr
Ökad kostnad för nuvarande städning 35 tkr
Ökad kostnad för köp av verksamhet 325 tkr. Tidigare årlig uppräkning
för ökade kostnader för köpt verksamhet. För socialnämnden bland annat
institutionsvård.

Tomgångshyra Nordangård 500 tkr 2020, 1000 tkr 2021 och 1500 tkr 2022

Socialnämnden är bunden av hyreskontrakt för Nordangård fram till 2030. De två
våningar som Ung Integration kommer att lämna de närmaste åren då
verksamheten avvecklas innebär att hyran behöver finansieras med ordinarie
budgetmedel.
Finansiering av kvalitetsregister och nationell kunskapsstyrning av
socialtjänsten 18 tkr.
Kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten finansierades under

ett antal år genom statsbidrag till SKL och finansiering av kvalitetsregistren Senior
alert, Palliativa registret, SweDem och BPSD registret. Då den statliga
finansieringen nu upphört har SKL:s styrelse rekommenderat kommunerna att
solidariskt finansiera den fortsatta kunskapsutvecklingen. Vingåker kan ej använda
registren. samt försämrad arbetsmiljö.
Kvalitetsrisker
Försämring, ej tillgång till
nya metoder och
kunskapsutveckling.

Förebyggande arbete
mot liggsår, fall och
undernäring kommer att
försvåras. Kvalitén i
arbetet med utagerande
dementa kommer att
försämras. Försämrad
livskvalité för den sjuke,
försämrad livskvalité för
anhöriga och andra
boende på avdelning

Arbetsmiljörisker
Ökad personalomsättning,
ökad osäkerhet, sämre
arbetstillfredsställelse.
Hot och våld i
demensvården.

Ekonomiska risker
Över tid försämrad
effektivitet. Ökad kostnad
för rekrytering, inhyrning
etc.

Utbildningsbudget 200 tkr
Inför 2019 togs hela den förvaltningsgemensamma budgeten för

kompetensutveckling bort. Den behöver återställas. Stopp för alla utbildningar
som ej kan finansieras på annat sätt. T.ex. brandskydd, HLR, arbetsmiljö.
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Kvalitetsrisker
Sämre kompetens bland
medarbetare leder på sikt
till sämre kvalité i insatser

Arbetsmiljörisker
Ökad stress då personal
ska utföra arbetsmoment
utan tillräcklig kunskap.

Ekonomiska risker
Sämre arbetsgivare leder
till ökad omsättning,
löneglidning,
inskolningskostnader etc.
Viten från
arbetsmiljöverk,
miljökontor, VSR mfl.

Kostnad för utökad städning, krav från samhällsbyggnadsnämnden 1000
tkr

Miljöinspektör krävde 2017 förbättrad städning i en rad lokaler. Det handlar bland
annat om storstädning och så kallad höghöjdsstädning. Merkostnad beräknas till
cirka 1000 tkr årligen. Kan ej genomföras.
Kvalitetsrisker
Inga i förhållande till
nuvarande situation

Arbetsmiljörisker
Inga i förhållande till
nuvarande situation

Ekonomiska risker
Vitesföreläggande från
samhällsbyggnadsnämnd

Kostnader för sådant som bolagen tidigare stått för 200 tkr

De sista åren har Vingåkershem och Kommunfastigheter hänskjutit allt mer
kostnader som bolagen tidigare stått för till socialnämnden bland annat med
hänvisning till att nämnden blockförhyr fastigheterna. Ett alternativ till att
nämnden betalar är att kommunen driver rättsprocess mot sina egna bolag. Ett
annat alternativ är att på sikt säga upp alla blockhyresavtal. Detta är med nu
redovisad utveckling troligen lönsamt för socialnämnden men innebär en
försämrad ekonomi för koncernen.
Ytterligare åtgärder nämnd gemensam förvaltning
Utreda förvaltningens ledningsstruktur 2935tkr

På kort sikt är det mest skadligt att ta bort personal nära brukaren och i andra
hand skadligt att ta bort första linjens chefer. En utredning bör bland annat titta
på möjligheten att ta bort förvaltningschefen, att ha en gemensam områdeschef
för äldre- och funktionshinderomsorgerna, att minska MAS-tjänsten och
eventuellt kombinera den med funktionen som HSL chef. Allt detta och mer
därtill krävs för att komma i närheten av given ram.
Kvalitetsrisker
Stuprörstänk. Minskat
utrymme att arbeta med
kvalité och utveckling.

Arbetsmiljörisker
Ökad belastning på
kvarvarande chefer.

Ekonomiska risker
Stuprörs tänk, sämre
kontroll, ökad omsättning
på chefer. Över tid finns
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MAS kan komma att
tumma på den medicinska
säkerheten för att
bemanning eller
arbetsmiljö underlättas.
Förflackad kompetens i
ledningen,

Den person som sitter på
båda rollerna som MAS
och HSL-chef kan få
svårigheter med
motstridiga uppdrag
Sämre stöd till
enhetschefer.
Områdeschefens
operativa ansvar behöver
fördelas ut.

en risk för dubbel
uppsättning av vissa
funktioner.
Kan leda till ökad
svårighet att rekrytera
personal.
Minskad kontroll
ökad omsättning.
Inhyrningskostnader

Anhörigsamordnare 707 tkr
Anhörigstöd är en obligatorisk uppgift med lagstiftningen är vag ifråga om
utformningen. Förslaget innebär att stödet/funktionen i nuvarande utformning helt tas
bort
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Främst försämrad kvalité
Ökad belastning på
Stor risk för ökad
för anhöriga. Sämre hjälp personal att hantera
efterfrågan främst på säbo
för personal att få
oroliga och förtvivlade
om anhöriga inte orkar
handledning och stöd i
anhöriga.
lika länge.
bemötande av anhöriga
som har det svårt.
Föreningsbidrag 290 tkr
Hela socialnämndens föreningsbidrag avvecklas.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minskar förebyggande
Ökad arbetsbelastning på
insatser
socialsekreterare

Pensionärs och funktionsrättsråd 20 tkr
Råden avvecklas helt.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minimal risk att beslut får Inga
sämre kvalité. Försämrad
möjlighet till inflytande
och insyn för
intresseorganisationerna

Ekonomiska risker
Det kvinnojour och
brottsofferjour gör är
kommunen skyldig enlig
lag att göra. Blir betydligt
dyrare om det utförs med
anställd personal.

Ekonomiska risker
Inga

Möjlighet att inrätta tjänster med låg sysselsättningsgrad för t.ex. helger 100 tkr
Nuvarande kombination av krav på att alla annonserade tjänster ska vara heltid,
önskad sysselsättningsgrad, minskat antal delade turer minskad andel av arbetet som
utförs av timanställda är motstridiga och starkt kostnadsdrivande. Att erbjuda mindre
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tjänster för dem som t.ex. studerar med bibehållen rätt att få önskad
sysselsättningsgrad, bör personalpolitiskt vara oproblematiskt
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Uppfattas som sämre
Inga
arbetsgivare
Ta bort semesterväxling 50 tkr
Möjligheten till semesterväxling innebär visst ökat behov av inhyrd personal, övertid
och mertid och ökar behovet av vikarier och timanställd personal.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Uppfattas som sämre
Kan försvåra rekrytering
arbetsgivare
Ökade intäktshyror 118 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Inga
Inga

Ekonomiska risker
Små. Tomma lägenheter
leder till lägre intäkter

Sälja Ekgården/Humlegården och införa kooperativ hyresrätt 1200 tkr 2022
Ett beprövat koncept i många kommuner som möjliggjort finansiering av nödvändiga
renoveringar. Den möjliga besparingen är egentligen omöjlig att uttala sig om innan
en förstudie görs.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Stor process för en
Del av inflytande hamnar
nedbantad stab/ledning
utanför
kommunkoncernen
Ersätta socialnämnden med utskott under KS 150 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Beslut tas med sämre
Förutsätter en mer
Inga
sakkunskap
långtgående delegation
för att bibehålla
effektivitet
Konkurrensutsätta städning 35 tkr
Är svårt att veta vad konkurrensutsättningar leder till ekonomiskt. Om det endast är
socialnämnden som konkurrensutsätter städningen blir det troligen en mer blygsam
vinst än om hela kommunen gör det. 35 tkr motsvarar en sänkt kostnad på 2 %.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Erfarenheten säger att det Inga för socialnämnden
Skadestånd etc. vid
lätt blir
upphandling och vid
kvalitetsförsämring då
oenighet om avtalsendast det som i detalj är
uppfyllnad
upphandlat utförs
Totalt utbildnings och konferensstopp utan extern finansiering 656 tkr
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Innebär att samtliga kompetensutvecklingsmedel som idag ligger i enheternas
budgetar tas bort.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Snabbt minskad
Risk för brott mot regler,
Skadestånd,
kompetens.
skador och ohälsa. Fler
rekryteringskostnader,
Försämrad kvalité och
ovana, fler misstag.
sjukfrånvaro, minskad
effektivitet.
effektivitet, vite från
Ökad personalomsättning
tillsynsmyndigheter
Sänkta sjuktal 515 tkr
En mindre sjuklönedag/anställd. Lättare att besluta än att åstadkomma.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Att målet ej nås innebär
ökat underskott
Självfinansierande utskänkningstillstånd 100 tkr
Kommunens hantering av serveringstillstånd ska egentligen vara självfinansierad. För
detta krävs en tredubbling av avgifterna.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Starkt missnöjda krögare
Färre tillstånd leder till att
intäkten inte erhålls.
Böcker och prenumerationer 10 tkr
Förvaltningen har idag ett litet antal prenumerationer på Dagens samhälle och några
facktidskrifter. Böcker köps in i mycket liten omfattning.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Minskad
Minskad
Minskad kompetens leder
omvärldsbevakning. Över arbetstillfredsställelse.
till felbeslut och olika
tid förlorad kompetens.
Ökad osäkerhet.
former av merkostnad
Avsluta det juridiska stödet i JP socialnet 40 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minskad
Minskad
omvärldsbevakning. Över arbetstillfredsställelse.
tid förlorad kompetens.
Ökad osäkerhet.

Ekonomiska risker
Minskad kompetens leder
till felbeslut och olika
former av merkostnad.
Ökat behov av att anlita
jurister vid t.ex.
förhandling i LVU mål.

Ta bort personalkaffe inom socialförvaltningen 385 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Ökad personalomsättning Sämre arbetsgivare
Besparing äts upp av
Orättvisa mot övriga
minskad effektivitet pga
förvaltningar
missnöje, nyrekrytering
etc.
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Ingen julklapp/Julbord inom socialförvaltningen 105 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Ökad personalomsättning Sämre arbetsgivare
Besparing äts upp av
Orättvisa mot övriga
minskad effektivitet pga
förvaltningar
missnöje, nyrekrytering
etc.

Avsluta “kvartalets medarbetare” 10 tkr
Kvalitetsrisker
Minskad arbetsglädje
och stolthet

Arbetsmiljörisker
Sämre arbetsgivare

Ekonomiska risker

Ställa sig utanför närvårdssamverkan I Sörmland 20 tkr
Besparingen är på direkta utgifter som möteskostnader, gemensamma
konferenser etc. Den stora kostnaden är dock för avsatt personaltid på cirka
100 tkr.
Kvalitetsrisker
Minskad arbetsglädje
och stolthet. Sämre
styrdokument. Ingen
implementering av ny
forskning, etc.

Arbetsmiljörisker
Sämre arbetsgivare,
minskad samverkan och
kompetensutveckling
leder till stress.

Ekonomiska risker
Ökad omsättning på
chefer, en del dokument
måste produceras ändå.

Gå ur gemensamma patientnämnden 22 tkr
Kommunen är enligt lag skyldig att ha en patientnämnd. På 10 år har inget ärende från
Vingåkers kommun varit aktuellt i patientnämnden varför ett lagbrott i denna del
knappast är allvarligt för kommunen invånare. Besparingen avser det som utbetalas
direkt till regionen för nämndens kansli. Kostnader för arvoden för kommunens
ledamöter tillkommer.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Beslutet överklagas då
Inga
det strider mot lag

Individ- och familjeomsorgen behov och åtgärder
Försörjningsstöd 6000 tkr

Nuvarande kostnadsnivå gör att det saknas 6000 tkr i nettobudget för
försörjningsstöd. Att endast kompensera det med 4000 tkr i budget innebär
defacto en besparing på 2000 tkr.
Kvalitetsrisker
Inga

Arbetsmiljörisker
Att handläggare upplever
sig tvingade att bryta mot
författning

Ekonomiska risker
Att målet ej nås och
underskottet ökar

302

Vingaker.se

8 (19)
Ökad hyra Åbrogården efter den ombyggnad som arbetsmiljöverket
krävde 100 tkr.

Ombyggnationen är genomförd och kostnaden kan ej påverkas.
Ökad hyra Åbrogården på grund av utökade lokaler 150 tkr

Ett antal medarbetare saknar i dagsläget fast arbetsplats. Planer finns på att
Individ- och familjeomsorgen tillsammans med centrala elevhälsan ska använda de
lokaler som friskvården lämnar och som ligger i direkt anslutning till Ifo:s
nuvarande lokaler.
Kvalitetsrisker
Ökad personalomsättning
leder till sämre kvalité

Arbetsmiljörisker
Med nuvarande
bemanning inte
acceptabelt att det fattas
arbetsplatser.

Ekonomiska risker
Ökad omsättning och
inhyrning av personal,
ökad sjukfrånvaro.

Kompensation för slopat statsbidrag till bemanning i den sociala
barnavården 1200 tkr.

Under tre år har det funnits ett riktat statsbidrag för ökad bemanning inom den
sociala barnavården. Bidraget upphör 2020. Under de år bidraget funnits och
personalen varit förstärkt med två tjänster har antalet orosanmälningar ökat
kraftigt. Bidraget motsvarar 2 tjänster.
Kvalitetsrisker
Innebär ett ökat antal
ärenden per handläggare
vilket ger
snabbare/slarvigare
utredningar. Mindre tid
för insatser.

Arbetsmiljörisker
Ökad stress, ökad
omsättning, större
osäkerhet-otrygghet

Ekonomiska risker
Ökad omsättning och
inhyrning av personal,
ökad sjukfrånvaro. Ovan
personal leder till dyrare
insatser.

Korrigering av budget för placering av barn och unga 1000 tkr.

För närvarande är kostnaderna för familjehemsplaceringar och institutionsvård av
barn och unga underbudgeterade med drygt 1000 tkr.
Kvalitetsrisker
Barn i behov av placering
blir utan

Arbetsmiljörisker
Att handläggare upplever
sig tvingade att bryta mot
författning

Ekonomiska risker
Att målet ej nås leder till
ökat underskott

Korrigering av budget för placering av vuxna 1000 tkr.

För närvarande är kostnaderna för institutionsvård av vuxna, främst missbrukare,
underbudgeterade med minst 1000 tkr.
Kvalitetsrisker
Missbrukare blir utan
vård

Arbetsmiljörisker
Att handläggare upplever
sig tvingade att bryta mot
författning

Ekonomiska risker
Att målet ej nås
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Ytterligare åtgärder Individ- och familjeomsorg
Inga konsulentstödda familjehem 120 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Placeringar drar ut på
Ökad stress
tiden. Omplaceringar av
barn.

Ekonomiska risker
Att målet ej nås.
Längre utnyttjande av
jourhem.

Säga upp kvinnofridsavtalet med Katrineholms kommun 220 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Försämrat stöd till
Ökat tryck på egna
Fler placeringar i skyddat
våldsutsatta kvinnor
handläggare
boende
Boende för missbrukskroniker istället för placeringar
Utreds för närvarande. Osäkert med behov över tid och om det går att långsiktigt driva
billigare än nuvarande placeringar.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Svårt att hålla nykterheten Hot och våld?
Kan bli dyrare än
tillräcklig
placeringar. Är
ensamarbete möjligt?
Färdtjänst, ersätta ledsagare med medresenär 141 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Storlek på besparing
osäker
En tjänst i ekonomigrupp tillfälligt finansierad av flyktingschablon 504 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Flyktingkontot urholkas
Avsluta brukarundersökningar ifo 10 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minskat incitament till
Den positiva feedback på
gott bemötande/god
arbetet som erhållits
kvalité
försvinner

Ekonomiska risker
Inga

Funktionshinderomsorg behov och åtgärder
Ökad hyra barnkorttids 250 tkr

I och med att VSR dömt ut nuvarande lokaler för barnkorttids flyttar
verksamheten till en del av ett våningsplan på Nordangård. Det innebär en ökad
hyreskostnad årligen på 250 tkr.
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Ny gruppbostad 2022 5000 tkr

En genomförd kartläggning av framtida behov av gruppbostad visar tydligt att det
kommer att behövas ytterligare en gruppbostad. Exakt tidpunkt är svårare att
förutse men då startsträckan är lång är det nödvändigt att redan nu planera och
projektera samt avsätta medel i kommande års budgetar.
Ta bort habiliteringsersättningen 390 tkr

2018 och 2019 har det funnits ett statsbidrag för att införa eller höja
habiliteringsersättningen. Vingåker har endast utnyttjat en mindre del av
statsbidraget då det setts som osannolikt att långsiktigt finansiera en större
höjning. Att bibehålla höjningen på 1 kr 50 öre/timme till 11 kr och 50 öre i
timmen kostar 50 tkr. Istället tvingas nämnden att helt ta bort
habiliteringsersättningen.

Har ofta diskuterats men alltid ansetts vara ett mycket dåligt förslag.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Brukarna slutar gå på
Ökad oro, ökad belastning Behov av ökad
daglig verksamhet. Leder på boendepersonal.
bemanning i boendena.
till sämre struktur i
Tvätteriet kan inte skötas
vardagen, minskar
av daglig verksamhet utan
välbefinnande.
behöver upphandlas.
Förstärkt bemanning på daglig verksamhet på grund av hot och våld.
500 tkr.

Med nya brukarkategorier, bland genom utskrivningar från rättspsykiatrin, har
klimatet på daglig verksamhet hårdnat och en förstärkt bemanning är nödvändig
av arbetsmiljöskäl.
Kvalitetsrisker
Försämrad trygghet för
övriga brukare

Arbetsmiljörisker
Uppenbara risker för våld
och hot

Ekonomiska risker
Skadestånd,
personalomsättning,

Ökad kostnad för önskad sysselsättningsgrad för personlig assistans
600 tkr

Beslutet om önskad sysselsättningsgrad har visat sig mycket svårt att genomföra
inom personlig assistans utan tillkommande kostnader.
Kvalitetsrisker
Inga

Arbetsmiljörisker
Sämre arbetsgivare

Ekonomiska risker
Inga

Ökad lokalkostnad vid ny servicebostad 200 tkr år 2021

Servicebostaden behöver nya lokaler vilket beräknas kosta minst 200 tkr årligen i
ökade lokalkostnader.
Kompensation för borttagande av PRIO-medel som finansierat
kvalitetssamordnare/arbetsterapeut 250 tkr år 2021
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En arbetsterapeut är sedan flera år anställd som kvalitetssamordnare och har till
50 % varit finansierad av PRIO medel som nu upphör. En neddragning till 50 %
är ett avsteg från heltidsnormen.
Kvalitetsrisker
Minskad möjlighet till
kvalitetsutveckling

Arbetsmiljörisker
Minskad stolthet och
arbetsglädje. Ökad
belastning på
enhetschefer.

Ekonomiska risker
Ökad sjukfrånvaro, Ökat
behov av extra personal
pga bristande kompetens i
personalgrupper

Ytterligare Åtgärder funktionshinderomsorg
Justera uppdraget för praktiksamordnartjänsten mer mot nyanlända och
finansiera med flyktingschablon 487 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Försämrad introduktion
.
Schablonen urholkas
för övriga.
Ökade intäktshyror 28 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Inga
Inga

Ekonomiska risker
Att budget ej nås

Ta hem brukare från extern plats 2022 1200 tkr
Kan bli aktuellt om ny gruppbostad byggs och har tillgänglig plats.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Kräver hög kompetens
Hanterbara trots
Att vård på hemmaplan
hos personal vilket
brukarens behov
blir dyrare, att beslut
försvåras av en rad andra
överklagas och ej får
föreslagna åtgärder.
verkställas
Brukaren tvingas flytta
från sitt hem sedan många
år.
Minskat antal kontaktpersoner, 10 st. 200 tkr
Främst brukare med beslut om både gruppbostad och kontaktperson.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Sänkt kvalité för aktuella
Ökade arbetsuppgifter i
Att målet ej nås
brukare. Nuvarande nivå
gruppbostäderna.
är dock över
lagstiftningens krav.
Ta bort matserveringen på Sävstagården 60 tkr
Viss ökad kostnad för hemtjänst redan borträknad från besparing.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Sämre gemenskap och
Ökad belastning på
Ökad hemtjänst, sämre
försämrad nutrition för en hemtjänst
välbefinnande leder till
del boende på
ökat vårdbehov, tomma
Sävstagården.
lägenheter
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Omförhandla kostnad för extern placering 584 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Kan leda till hemtagning
En förflyttning till egen
Att omförhandling
vilket skulle vara en stor
kommun kommer troligen misslyckas
försämring för brukaren.
innebära en längre period
med oro, dåligt mående
och våldsutbrott från
brukaren.
Höjd ersättning för insatser från dagcenters servicegrupp 25 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Att budget ej nås
Avsluta brukarundersökningar FHO 4 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minskat incitament till
Minskad stolthet och
god kvalité
arbetsglädje

Ekonomiska risker
Inga

Äldreomsorg behov och åtgärder
Ej återöppna platser på särskilt boende
Återöppning av en avdelning på särskilt boende 6000 tkr, ytterligare en
avdelning 2022 totalt då 12 200 tkr. Att ej öppna innebär ökad kostnad
med minst 2000 tkr 2020.

Att äldreomsorgen kommer att växa kraftigt de kommande 12 åren då 40talistgenerationen börjar behöva insatser är ingen nyhet. Vingåker har
framgångsrikt begränsat kostnaderna för äldreomsorg genom satsning på en
kvalitativ hemtjänst, dagvård och anhörigstöd. Fram till år 2032 kommer dock
antalet platser i särskilt boende att behöva utökas med 50 %.

Om platser ej utökas behöver minst 2000 tkr avsätts för ökad hemtjänst och viten för
ej verkställda beslut.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Brukare med stora behov
Fler mycket tunga
Utökad hemtjänst, viten
som vill ha särskilt
ärenden i hemtjänst.
för ej verkställda beslut,
boende kan ej få det.
Stress, tunga lyft, oro.
ersättning för
Överbeläggning på
Försämrad arbetsmiljö på färdigbehandlade på
korttidsavdelningen. Med korttids.
sjukhus
kompetensbrist i
hemtjänsten ökar risk för
vårdskador.
‘
Volymökning i hemtjänst årlig utökning med 1000 tkr.
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Över tid krävs en årlig ökning av hemtjänsten på cirka 1000 tkr för att möta
behovet hos allt fler äldre.
Elbilar 165 tkr

Socialnämnden har tagit ett mycket stort steg i klimatarbetet genom att byta ut 11
dieselbilar till elbilar. Elbilarna är avsevärt dyrare i leasing men drar å andra sidan
inget bränsle varför merkostnaden för de 11 elbilarna stannar på cirka 165 tkr/år.
Från 2022 då leasingavtalen börjar löpa ut kan elbilarna börja ersättas av dieselbilar
igen vilket 2022 kan ge en besparing på 85 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Sämre miljöanseende
Inga bortsett från sämre
Inga
luftkvalité.

Ökad hyra Humlegården på grund av ombyggnation efter krav från
arbetsmiljöverket 500 tkr

Ombyggnationen har precis startat och pris finns endast på första etappen. 500 tkr
är en försiktig uppskattning av kommande hyreshöjning då arbetet är slutfört.
Nyckelfria lås i hemtjänsten 165 tkr

Nyckelfria lås införs under 2019. Låsen leasas till en årlig kostnad av 165 tkr.
Förhoppningen är att denna kostnad ska kompenseras av tidsvinst med mindre
nyckelhantering.
Kvalitetsrisker
Inga

Arbetsmiljörisker
Inga

Ekonomiska risker
Risk att målet ej nås fullt
ut

Ökade kostnader för kosten 155 tkr

Då kostverksamheten är intäktsfinansierad får socialnämnden som kund
finansiera löneökningar och höjda råvarupriser. Lönerna beräknas till 55 tkr/år
och innevarande år stiget råvarupriserna beroende på den dåliga skörden 2018.
Socialnämnden kan beställa lägre kvalité på kosten för att kompensera detta.
Verksamheten själv kan också arbete med minskat svinn i det som beställs från
köket.
Kvalitetsrisker
Försämrad nutrition av de
äldre, fler fall etc.
Försämrad livsglädje

Arbetsmiljörisker
Minskad
arbetstillfredställelse,
upplevelse av ökad
kontroll

Ekonomiska risker
Målet nås ej
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Kontor Äldre/-funktionshinderomsorg

När nästa avställda avdelning på Humlegården behöver öppnas, preliminärt 2022
kommer det att saknas kontorsutrymmen. Antingen behöver då nya sådana
anförskaffas, alternativt behöver Englagruppen i Daglig verksamhet omlokaliseras.
I båda fallen innebär det en ökad kostnad. 100 tkr är mycket lågt räknat.

Ytterligare åtgärder äldreomsorg

Inga promenader i nya hemtjänstbeslut 78 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Minskat välbefinnande för Stressande med brukare
brukare. Isolering, oro,
som mår psykiskt sämre.
ensamhet.

Ekonomiska risker
Effekt svår att beräkna,
sämre välbefinnande leder
till ökat vårdbehov
snabbare

Obligatorisk trygghetsringning istället för tillsynsbesök 200 tkr
Innebär även miljövinster. Arbetstagare som har svårt att orka med ordinarie hemtjänst
kan till en del få lättare arbetsuppgifter.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Brukare kan sakna den
Effekt svår att beräkna
personliga kontakten
Ökade intäktshyror 500 tkr
Innebär anpassning till nuvarande utfall, ökning med 2,3 % 2020 och sedan 1,5 %
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Att budget ej nås
Ökade avgifter 600 tkr
Innebär anpassning till nuvarande nivå samt årlig höjning med 1 %
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Inga
Inga
Att budget ej nås
Konkurrensutsätt äldreomsorgen från 2021 1940 tkr
Ett mycket stort arbete som det är tveksamt om en bantad stab kan hantera. Innebär en
uppskattad besparing på 2 % av nuvarande budgeterade kostnad. Helt osäker
uppskattning. För att få en extern aktör intresserad bör hela äldreomsorgen läggas ut
som ett objekt.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Kan vara svårt med
Stor påfrestning på stab
Inga anbud, an bud högre
kvalitetskontroll av privat under upphandling. Oro
än nuvarande kostnad
verksamhet.
för övrig personal.
Arbetskläder vartannat år i äldre- och funktionshinderomsorg150 tkr.
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
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Ökad smittspridning

Ökad smittspridning
Sämre arbetsgivare

15 (
19)

Att besparingen inte blir
långsiktigt hållbar.

Styra hemtjänstens planering mot endast ekonomi 200 tkr
Kvalitetsrisker
Arbetsmiljörisker
Ekonomiska risker
Kraftigt försämrad
Minskad
Ökad personalomsättning
kontinuitet
arbetstillfredställelse

Sammanställning av drift ovan:
2020
Behov
Nämnd gemensam
förvaltning,
övergripande
Återställ
utbildningspengar
Tomgångshyra
Nordangård
Kunskapsstyrning,
kvalitetsregister m.m.
Löneökningar
Hyresökningar
ökad städkostnad
Köp av verksamhet
Utökad städning
Kostnader som bolagen
tidigare stått för
Ledningsstruktur
Anhörigstödet
Föreningsbidrag
Pensionärs och
funktionsrättsråd
Möjlighet att ha "små
tjänster" för tex helger
Ta bort semesterväxling
Sälja
Ekgården/Humlegården
och inrätta kooperativ
hyresrätt
Ersätta socialnämnden
med ett utskott under KS
Konkurrensutsätta
städning 2 %

200

2021
behov

åtgärd

200

500

200

2022
behov

åtgärd

200

1000

200

åtgärd

200

1500

18

18

18

18

18

18

4540
311
35
325
1000
200

0
118
0
0
1000
200

9100
625
70
650
1020
200

0
198
0
0
1020
200

13700
950
110
1000
1040
200

0
280
0
0
1040
200

0
0
0
0

2935
707
290
20

0
0
0
0

3008
715
290
20

0
0
0
0

3083
720
290
20

0

100

0

150

0

200

0
0

50
0

0
0

50
0

0
0

50
1200

0

150

0

150

0

150

0

35

0

36

0

37
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totalt utbildnings och
konferensstopp utan
extern finansiering
Sänkta sjuktal, 1 dag
mindre/anställd
Göra serveringstillstånd
självfinansierande, 3
dubblade avgifter
Avsluta alla
prenumerationer samt
stopp för inköp av
litteratur
Avsluta det juridiska
stödet i JP socialnet
Ta bort personalkaffe
inom socialförvaltningen
Ingen julklapp/julbord
Avsluta kvartalets
medarbetare
Ställa sig utanför
närvårdssamverkan i
Sörmland
Gå ur gemensamma
patientnämnden
Summa NÄMND
GEMENSAMT
ifo
Försörjningsstöd
Åbrogården ökad hyra
pga ombyggnad
Åbrogården ökad hyra
pga area
Bemanningsbidraget
Barnplaceringar
Vuxenplaceringar
Inga konsulentstödda
familjehem
Säga upp kvinnofrisavtal
katrineholms kommun
Färdtjänst ersätta
ledsagare
Tjänst i ekonomigrupp
finansieras via
flyktingmedel
Avsluta
brukarundersökning

0

656

0

656

0

16 (
19)
656

0

515

0

520

0

525

0

100

0

100

0

100

0

10

0

10

0

10

0

40

0

40

0

40

0

385

0

385

0

385

0
0

105
10

0
0

105
10

0
0

105
10

0

20

0

20

0

20

0

22

0

22

0

22

7129

7686

12883

7923

18718

9361

2020
behov
6000
100

2021
behov

åtgärd

2022
behov

åtgärd

åtgärd

2000
0

6000
100

4000
0

6000
100

6000
0

150

150

150

150

150

150

1200
1000
1000
0

1200
1000
1000
120

1200
1000
1000
0

1200
1000
1000
120

1200
1000
1000
0

1200
1000
1000
120

0

200

0

200

0

200

0

141

0

141

0

141

0

504

0

516

0

530

0

10

0

10

0

10
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Summa INDIVID_ OCH
FAMILJEOMSORG
fho
ökad hyra Nordangård
barnkorttids
Gruppbostad
Habersättning, bibehålla
2018 års höjning.
Ta bort habersättning
helt
Bemanning daglig
verksamhet pga hot och
våld
Ökad kostnad för önskad
sysselsättningsgrad pers
ass
Ökad kostnad
servicebostad
50 % kvalitetssamordnare
efter priopengars slut
ökade intäktshyror 1,5 %
/ år
Ta hem brukare från
Extern plats
minskat antal
kontaktpersoner 10 st.
Ta bort matservering
Sävstagården
Omförhandla kostnad för
extern placering
Höjd ersättning för
insatser från dagcenters
servicegrupp
Avsluta
brukarundersökning
Ändra
kvalitetssamordnartjänst
till 50 %
Summa
funktionshinderomsorg
äo
Säbo en avd
Hemtjänst volymökning
Elbilar

9450

6325

2020
behov
250

9450
2021
behov

åtgärd

8337

9450
2022
behov

åtgärd

17 (
19)
10351
åtgärd

0

250

0

250

0

0
50

0
50

0
50

0
50

5500
50

0
50

0

340

0

340

0

340

500

500

510

510

520

520

600

600

610

610

620

620

0

0

200

0

200

0

0

0

255

255

260

260

0

28

0

47

0

67

0

0

0

0

0

1200

0

200

0

205

0

210

0

60

0

60

0

60

0

584

0

584

0

584

0

25

0

25

0

25

0

5

0

5

0

5

0

0

0

255

0

260

1400

2392

1875

2946

7400

4201

6000
1000
165

4000
0
0

6100
2000
165

3000
0
0

12200
3000
165

6000
0
85
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Ökad hyra Humlegården
pga ombyggnad efter
AMV
Hemtjänst nyckelfria lås
Ökade kostnader för
kosten
Kontor äldreomsorg
Inga prommenader i
hemtjänst,( nya bistånd
5/år)
Obligatorisk
trygghetsringning,
ändring av nuvarande
beslut
ökade intäktshyror 2,3 %
2020 sedan 1,5 % / år
samt justering för utfall
2019
ökade avgifter 1 % / år
samt justering för utfall
2019
Konkurrensutsätta all
äldreomsorg 2 %
arbetskläder vartannat år
Enbart styra
hemtjänstens planering
mot ekonomi
Aviserat statsbidrag
äldreomsorg
SUMMA ÄLDREOMSORG
TOTALT
Saknas
Saknas

18 (
19)
0

500

0

500

0

500

165
155

165
155

165
210

165
210

165
265

165
265

0
0

0
78

0
0

0
150

100
0

0
225

0

200

0

250

0

300

0

500

0

565

0

635

0

600

0

645

0

690

0

0

0

1940

0

1950

0
0

150
200

0
0

150
200

0
0

150
200

0

500

0

0

0

0

7985
2020

6548

9140
2021

7275

16395
2022

10665

25964

22951

33348

26481

51963

34578

3013

6867

17385

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 520 tkr
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl
bifogas.
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Investerin
g utöver
KF´s
fastställd
investerin
gsram

Planerad
resursåtgå
ng 2020
(tkr)

Planerad
resursåtgå
ng 2021
(tkr)

Planerad
resursåtgå
ng 2022
(tkr)

19 (
19)

Påverkan
driftbudge
t,
+/- tkr/år

Upphandlingsbehov
2020
Städning av nämndens lokaler
Drift av kommunens äldreomsorg
Brukarlarm säbo

2021
Dokumentations och ärendehanteringssystem (ersätta Treserva)

2022
Bilar
Trygghetslarm
Personallarm
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29
87 (98)

Sn § 72

SN 2019/126

Behov och konsekvenser av nuvarande ram i budget

2020 - 2022
Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden beslutar att med omedelbar verkan stoppa all ny utbildning som
finansieras genom förvaltningens budget.
2. Socialnämnden beslutar att uppdra till individ- och familjeomsorgen att snarast
möjligt avveckla konsulentstödda familjehem samt att inte teckna nya avtal med
sådana.
3. Socialnämnden beslutar att uppdra till individ- och familjeomsorgen att kraftfullt
arbeta för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd samt institutionsvård av barn
och vuxna.
4. Socialnämnden beslutar att under perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 finansiera
en av nuvarande tjänster i ekonomigruppen med medel från flyktingschablonen.
5. Socialnämnden beslutar att ej delta i brukarundersökningar inom
funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg om dessa har direkta
externa kostnader.
6. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda den framtida
ledningsstrukturen i förvaltningen med redovisning till socialnämnden under 2019.
7. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att under september återkomma
med en uppdaterad prislista på de insatser som servicegruppen i daglig verksamhet
utför.
8. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i den pågående revideringen
av riktlinjerna för äldreomsorgen införa ändringen att trygghetsringning alltid ska
ersätta tillsynsbesök om inte särskilda skäl föreligger.
9. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i pågående revidering av
riktlinjerna för färdtjänst ska ledsagare ersättas med medresenär då det är anhöriga
som följer med.
10.Socialnämnden beslutar att ej installera sprinklers i korridorer på Ekgården utan
istället investera i brandsäkra möbler.
Il. Socialnämnden beslutar att bidrag till arbetskläder i vården från och med 2019 ges
vartannat år.
12. Socialnämnden beslutar att praktiksamordnartjänsten inriktas i huvudsak mot
introduktion av nyanlända och from 2019-01-01 - 2021-12-31 finansieras via
flyktingschablonen.
13. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av
bemanning och schemaläggning inom socialnämndens ansvarsområden för att
optimera dessa.
l4.Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av
tidsåtgången kring in- och utflyttning på särskilt boende.
15. Socialnämnden beslutar att i övrigt godkänna beskrivningen av de behov som finns
och de konsekvenser av beslutad ram som förvaltningen redovisar och att
överlämna den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beskrivning av de behov nämnden har inför budgetperioden 2020 - 2022
samt de konsekvenser en oförändrad budgetram innebär. Ä ven förslag på åtgärder som
kan vidtas omedelbart för att minska det prognosticerade underskottet 2019.
Justerandes sign

jI~

Utdrags bestyrkan de
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29
88 (98)

Socialnämnden stor inför tre mycket stora utmaningar den kommande 10 årsperioden:
En 50 % utökning av äldreomsorgen, en mycket stor brist på personal samt ett
katastrofalt ekonomiskt läge.
Förvaltningens uppdrag är att leverera så goda insatser som möjligt inom den
demokratiskt beslutade budgeten. Det är uppenbart att utan stora ekonomiska tillskott
kommer kvaliten i insatser till kommunens invånare att sänkas högst märkbart. Det är
också uppenbart att det kommer att bli allt fler författningar som kommunen inte
kommer att kunna leva upp till. Situationen delas av merparten av Sveriges kommuner
varför det är rimligt att anta att lagstiftarens krav på verksamheterna kommer att
anpassas till verkligheten så småningom.
I konsekvensbeskrivningen pekas mot vilken nivå av åtgärder som krävs för att
komma i närheten aven budget i balans med givna ramar. Att få verksamheten och
invånarnas behov att anpassa sig till den budgeten är en ännu större utmaning.
De omedelbara åtgärder som föreslås som beslut nu beräknas ge en effekt på 2077 tkr
2019 och 6942 tkr 2020. En del av dem kan dock redan 2020 börja generera högre
kostnader. Som framgår av bilagan saknas det fortfarande 3 miljoner kr 2020 och 17
miljoner kr 2022 även om alla av förvaltningen föreslagna åtgärder genomförs och får
avsedd effekt.

Yrkande
Robert Skoglund (M) gör ett tilläggsyrkande på beslutspunkt 13, översynen ska göras
inom socialnämndens ansvarsområden, inte bara inom äldreomsorgen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer följande propositionsordning, först tar socialnämnden ställning till
förslag till beslut och sedan till tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Reservation
Irene Sandqvist (M) och Marika Björkdal (M) reserverar sig mot beslutet. En skriftlig
reservation biläggs protokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-14
Tjänsteutlåtande, 2019-04-23
Bilaga - Redovisning av behov och konsekvenser
Su 2019-04-24, § 138
Samverkansprotokoll 2019-04-29 samt bilaga från Kommunal

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-0~-29

78 (98)

Tid och plats
Måndagen den 29 april 2019 kl. 13.15-17.55 i Källan på Humlegården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Bo Sävhammar (KO)
Anna Lindner (C)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Sven-Arne Pettersson (S), §§ 65-78
Leif Skeppstedt (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M)
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO), §§ 65-78

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Jessica Fällgren, personalstrateg, §§ 65-67
Stina Bengtsson, rekryterings samordnare, §§ 65-67
Julia Grill, praktiksamordnare, §§ 65- 67
Oanijela Dahlslätt, enhetschef hemtjänsten, §§ 65-68
Maryam Razmgah, enhetschef hemtjänsten, §§ 65-68
Magnus Larsson, planerare hemtjänsten, §§ 65-68
Malin Mählström, planerare hemtjänsten, §§ 65-68
Britt-Marie Svedenberg, MAS, §§ 65-69

Paragrafer

65-81

Sekreterare

Ordförande
Robert Skoglund

Justerande

b

Irene Sandqvist
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-23
Handläggare

Dag Wallströmer

Klicka eller tryck här för att ange text.
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Behov och konsekvenser av nuvarande ram i budget
2020 - 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar
1. Att med omedelbar verkan stoppa all ny utbildning som finansieras genom
förvaltningens budget.
2. Att uppdra till individ- och familjeomsorgen att snarast möjligt avveckla
konsulentstödda familjehem samt att inte teckna nya avtal med sådana.
3. Att uppdra till individ- och familjeomsorgen att kraftfullt arbeta för att sänka
kostnaderna för försörjningsstöd samt institutionsvård av barn och vuxna.
4. Att under perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 finansiera en av nuvarande tjänster i
ekonomigruppen med medel från flyktingschablonen.
5. Att ej delta i brukarundersökningar inom funktionshinderomsorg samt individ- och
familjeomsorg om dessa har direkta externa kostnader.
6. Att uppdra åt förvaltningen att utreda den framtida ledningsstrukturen i
förvaltningen med redovisning till socialnämnden under 2019.
7. Att uppdra åt förvaltningen att under september återkomma med en uppdaterad
prislista på de insatser som servicegruppen i daglig verksamhet utför.
8. Att uppdra åt förvaltningen att i den pågående revideringen av riktlinjerna för
äldreomsorgen införa ändringen att trygghetsringning alltid ska ersätta
tillsynsbesök om inte särskilda skäl föreligger.
9. Att uppdra åt förvaltningen att i pågående revidering av riktlinjerna för färdtjänst
ska ledsagare ersättas med medresenär då det är anhöriga som följer med.
10. Att ej installera sprinklers i korridorer på Ekgården utan istället investera i
brandsäkra möbler.
11. Att bidrag till arbetskläder i vården från och med 2019 ges vartannat år.
12. Att praktiksamordnartjänsten inriktas i huvudsak mot introduktion av nyanlända
och from 2019-01-01 – 2021-12-31 finansieras via flyktingschablonen.

13.Att i övrigt godkänna beskrivningen av de behov som finns och de
konsekvenser av beslutad ram som förvaltningen redovisar och att överlämna
den till kommunfullmäktige.
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Beskrivning av ärendet
Förslag till beskrivning av de behov nämnden har inför budgetperioden 2020 - 2022
samt de konsekvenser en oförändrad budgetram innebär. Även förslag på åtgärder som
kan vidtas omedelbart för att minska det prognosticerade underskottet 2019.
Ärendets beredning
Ärendet bygger till stor del på det ständigt pågående ekonomiarbetet och tidigare års
utredningar och förslag. Förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med
ekonomikontoret har berett beskrivningarna. Förslag har inhämtats från samtliga
arbetsgrupper i förvaltningen och många av dessa finns med i beskrivningarna.
Samverkan med fackliga organisationer har skett.
Bakgrund
Med nuvarande underskott, nuvarande budgetdirektiv och kända ökade behov på
grund av demografiska förändringar saknas cirka 26 miljoner kronor för
socialnämnden 2020 och drygt 52 miljoner kronor år 2022.
Förvaltningens ståndpunkt
Socialnämnden stor inför tre mycket stora utmaningar den kommande 10 årsperioden:
En 50 % utökning av äldreomsorgen, en mycket stor brist på personal samt ett
katastrofalt ekonomiskt läge. Förvaltningens uppdrag är att leverera så goda insatser
som möjligt inom den demokratiskt beslutade budgeten. Det är uppenbart att utan
stora ekonomiska tillskott kommer kvalitén i insatser till kommunens invånare att
sänkas högst märkbart. Det är också uppenbart att det kommer att bli allt fler
författningar som kommunen inte kommer att kunna leva upp till. Situationen delas av
merparten av Sveriges kommuner varför det är rimligt att anta att lagstiftarens krav på
verksamheterna kommer att anpassas till verkligheten så småningom.
Ekonomiska konsekvenser
I konsekvensbeskrivningen pekas mot vilken nivå av åtgärder som krävs för att
komma i närheten av en budget i balans med givna ramar. Att få verksamheten och
invånarnas behov att anpassa sig till den budgeten är en ännu större utmaning.
De omedelbara åtgärder som föreslås som beslut nu beräknas ge en effekt på 2077 tkr
2019 och 6942 tkr 2020. En del av dem kan dock redan 2020 börja generera högre
kostnader. Som framgår av bilagan saknas det fortfarande 3 miljoner kr 2020 och 17
miljoner kr 2022 även om alla av förvaltningen föreslagna åtgärder genomförs och får
avsedd effekt.
Bilagor
Redovisning av behov och konsekvenser.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

320

vingaker.se

3 (3)

Dag Wallströmer
Socialchef
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VINGÅKERS KOMMUN

Samverkansprotokoll
- lokal samverkan, socialförvaltningen

Plats och tid:

Lilla apoteket, Apoteksgatan, Vingåker, måndagen den 29 april klockan 10-12

Parter:

Vingåkers kommun
K.ommunal
SSR
Vision
SAT

Närvarande:

F ör Vingåkers kommun
Dag Wallströmer, socialchef
Annica Pettersson lfo-chef
l(arina Mattsson ÄO chef
Gunilla Pettersson FHO chef
Liudmila Holm Integrationschef

Ordförande:

Dag Wallströmer

Sekreterare:

Dag Wallströmer

Justerare:

Organisationer
Maria Olsson Ferm l(ommunal
Cecilia Hill SSR
Annikka Jakobsson Sveriges Arbetsterap
Eva Hellberg Vision

Dag Wallströmer
l(ommunal Maria Olsson Ferm
SSR Cecilia Hill
SAT Annikka Jakobsson
Vision Eva Hellberg
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§1
Budget 2020 - 2022. Äskanden och konsekvenser av föreslagen ram.
Arbetsgivaren har på samverkan 2019-04-24 informerat om budgetprocessen inför
kommunfullmäktiges beslut i juni om ramar för budgetperioden. Förslaget är oförändrad
budget, dvs. inga uppskrivningar för ökade löner eller andra kostnader eller ökande behov.
Organisationerna framför följande:

Sveriges arbetsterapeuter:

•

ledningsstruktur: de föreslagna åtgärderna är inte ett bra förslag i hänseende till
arbetsbelastning för de chefer som är kvar, tillgängligheten till Hsl-chef inskränkt för
sjuksköterskor och paramedicinsk personal.

•

promenader bort i nya beslut: Kan innebära merarbete för paramedicinsk personal. De kan
ordinera promenad utifrån Hsl perspektiv. Det finns en risk att brukarna blir mer inaktiva, får
minskad gångförmåga och en ökad fallrisk.

•

ekonomistyrd hemtjänstplanering: Om det gäller även Minnas försämras/försvinner syftet med
Minnas. Leder till en otryggare hemtjänst för alla och till ett ökat behov av SÄBO

•

trygghetsringning: funkar inte för Minnas brukare, skapar mer oro för dessa.

•

semesterväxling: ser förbundet helst att det behålls

•

kvartalets medarbetare: kanske räcker med ett diplom och "en klapp på axeln", notis i Vingåker
för dej, behöver inte vara stora kostnader

•

funktionshinderomsorgen: Kvalitetssamordnare bort, innebär det en AT tjänst på 500/0, kan
detta medföra mer jobb för övriga arbetsterapeuter.

SSR Akademikerförbundet:
• Många medlemmar arbetar på IFO i Vingåker och företräder själva kommunen vid rättsliga
förhandlingar i olika domstolar. JP Infonet bör därför prioriteras och kvarstå i verksamheten på
IFO för att möjliggöra att läsa senaste domar och rättsfall.
•

SSR vill ha kvar semesterväxling då det är en bra personalförmån.

•

SSR ifrågasätter starkt utbildningsstopp. Utbildning behövs för att kvarhålla kompetensen inom
kommunen.

Vision

•
•

Vi oroas av att tjänsten som socialchef tas bort samt omfördelningen av lednings strukturen, alltså
att slå ihop områdeschefs tjänster.
Skulle detta gå igenom innebär det att vi blir av med socialchef samt områdeschef. Det bryter hela
ledet av lednings stöd ut till enhetschefer SOlU flnns idag. Det kommer påverka enhetscheferna
negativt i sin arbetsmiljö då de är första linjens chefer och mycket utsatta, de får då mycket mindre
ledningsstöd. Områdeschef för både ÄO och FHO skulle kunna innebära att sakkunskaperna för
verksamheterna försvinner.
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•

Socialchefen håller ihop socialförvaltningens alla delar, vilket skulle bli förödande om tjänsten tas
bort.

•

Den redovisade kostnaden för önskad sysselsättning är inte kopplat till enbart personlig assistans,
det är ett konto hos oss som hör till all resurspersonal. K.ostnaden på detta konto ska fördelas över
hela verksamhetsolnrådet vilket inte framgått i texten, har alltså inte enbart med önskad
sysselsättning att göra.

Kommunal
återkommer med eventuella synpunkter.

Vid protokollet

/L)if rJ/rIh--=
Dag Wallströmer

Justeras för

K~ommunal

Justeras för Vingåkers kommun

J]yf!)r!Il!I--::
Dag Wallströmer

För SSR

Maria Olsson Ferm

Cecilia Hill

För Sveriges arbetsterapeuter

För Vision
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Kommunals synpunktertill budget 2020-2022

2019-04-29

1) Vi anser att utbildning som gäller brand- och HLR ej ska innefattas i detta beslut.
2)

3)

Beslut gällande att det alltid ska vara trygghetsringning istället för personligt besök inom
äldreomsorgen, anservi inte ska gälla Minnas. Detta eftersom det ärdementa personeroch
det kan vara svårt att avgöra via telefon om de förstårvad samtalet gälleroch om de svarar
adekvat på de frågor som ställs. Många av de dementa kommerju inte ens i håg att de har
hemtjänst.
Vi anser att om man endast ska ge bidrag för arbetsklädervartannat år, bördet göras
undantagvid nyanställning, samtvid byte avtjänstfrån inomhus- utomhusarbete. Detta
enligtgällande hygien- och smittskyddsrutiner.

Övriga synpunkter;
Anhöriga som ska få åka med som medresenär istället för ledsagare gällande färdtjänst,
kommerförmodligen att leda till ökade kostnaderför personal. Många anhöriga kommer inte
att ha råd att åka med och man kommerdå istället attvilja ha med personal från respektive
enhet istället. Den kan också leda till en social försämringförden enskilde.
Vi tycker inta att alternativet om att lägga ut äldreomsorgen på entreprenad är något bra
alternativ. Detta skulleäven innebära bristande kontroll för kommunen.
Ska det sparas inom personalgrupper, anservi att den personalstyrka som finns inom
vårdpersonal redan ärså låg, så det skulle innebära en klarförsämringför både brukare och
personals arbetsmiljö. Att se över besparingar i ledningen verka r inte heller vara ett
alternativ, sett till AMV krav.

Mvh
Kommunal Vingåker
Maria Olsson Ferm
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
---_._------_._._---._._-------------.

2019-05-28

__

..

_._---_.--------------------_._-_._---------~---~---_._--------_.-------_._
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SN 2019/126

Sn § 92

Atgärder tör att minska underskottet 2019 och tör att
klara 2020 års budgetram
Socialnämndens beslut
l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
Il.
12.

Socialnämnden godkänner att tjänsten som HSL-chef hålls vakant i avvaktan på
utredning om ledningsorganisation.
Socialnämnden godkänner att ett av föräldravikariaten som barnhandIäggare inte
tillsätts.
Socialnämnden godkänner att 2019 och framåt inte utge föreningsbidrag till BRIS.
Socialnämnden godkänner att erbjuda SPF Gullvivan att utnyttja förvaltningens
lokaler för sammankomster och i stället sänka föreningsbidraget.
Socialnämnden godkänner att uppvaktningen av kvartalets medarbetare förenklas.
Socialnämnden godkänner att förvaltningen utreder de juridiska förutsättningarna
för att ta ut en separat avgift för ej avbokade/för sent avbokade insatser i
hemtjänsten.
Socialnämnden godkänner att Anhörigcentrum flyttas till Sävstagården och att
Mötesplatsen flyttas till nuvarande Anhörigcentrum.
Socialnämnden godkänner inte att samarbetsavtalet med Katrineholms kommun
om relationsvåldsteamet sägs upp.
Socialnämnden godkänner att förvaltningen vid behov försöker rekrytera till t.ex.
helg- och/eller kvällstjänster med lägre sysselsättningsgrad för att minska behovet
av delade turer och minska uttaget av övertid.
Socialnämnden godkänner att abonnemanget på ordförandejourens fax sägs upp.
Socialnämnden godkänner att arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända med
försörjningsstöd finansieras med flyktingschablonen.
Socialnämnden godkänner att förvaltningen ska försöka hitta sätt som underlättar
för hemtjänstbrukare och anhöriga att avboka insatser.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar ytterligare förslag för att sänka nämndens kostnadsnivå för att
minska underskottet 2019 och kommande år. Socialnämnden har en prognos på
underskott på cirka 13 miljoner kr 2019.

Yrkanden
Inger Lindfors (S) yrkar att samarbetsavtalet med Katrineholms kommun om
relationsvåldsteamet inte ska sägas upp. Detta bifalls av Irene Sandqvist (M), Marika
Björkdal (M), Bo Sävhammar (KO), Anna Lindner (C) och Louise Karlsson (SO).

Propositionsordning
Ordföranden ställer följande propositionsordning, först tar socialnämnden ställning till
avslagsyrkandet och sedan övriga beslutspunkter.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla avslagsyrkandet.
Ordföranden finner att socialnämnden i övrigt beslutar enligt förslag.

~

--#

Justerandes sign

Utdrags bes tyrkan de
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28
112
(121 )

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-17

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28

99
(121 )

Tid och plats
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 13.15-17.30 i stora salen på Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Bo Sävhammar (KO)
Anna Lindner (C)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Sven-Arne Pettersson (S)
Leif Skeppstedt (S)
Jonathan Andersson (S), §§ 82-89
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M), §§ 82-87
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 82-85
Cecilia Hill, socialsekreterare, §§ 82-85
Emma Johansson, socialsekreterare, §§ 82-84
Sandra Storm, social sekreterare, §§ 82-85
Andreas Skoogh, social sekreterare, §§ 82-85
Mattias Österberg, social sekreterare, §§ 82-85
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg, § 90

Paragrafer

82-99

Sekreterare

Ordförande

k;lund

Justerande
Irene Sandqvist
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-17
Handläggare

Dag Wallströmer

Klicka eller tryck här för att ange text.
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Åtgärder för att minska underskottet 2019 och för att
klara 2020 års budgetram
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner
1. Att tjänsten som Hsl-chef hålls vakant i avvaktan på utredning om
ledningsorganisation
2. Att ett av föräldravikariaten som barnhandläggare inte tillsätts
3. Att 2019 och framåt inte utge föreningsbidrag till BRIS
4. Att erbjuda SPF Gullvivan att utnyttja förvaltningens lokaler för sammankomster
och i stället sänka föreningsbidraget.
5. Att uppvaktningen av kvartalets medarbetare förenklas
6. Att förvaltningen utreder de juridiska förutsättningarna för att ta ut en separat
avgift för ej avbokade/för sent avbokade insatser i hemtjänsten
7. Att Anhörigcentrum flyttas till Sävstagården och att Mötesplatsen flyttas till
nuvarande Anhörigcentrum.
8. Att samarbetsavtalet med Katrineholms kommun om relationsvåldsteamet sägs
upp.
9. Att förvaltningen vid behov försöker rekrytera till t.ex. helg- och/eller
kvällstjänster med lägre sysselsättningsgrad för att minska behovet av delade turer
och minska uttaget av övertid
10. Att abonnemanget på ordförandejourens fax sägs upp
11. Att arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända med försörjningsstöd finansieras med
flyktingschablonen.
12. Att förvaltningen försöker hitta sätt som underlättar för hemtjänstbrukare och
anhöriga att avboka insatser.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar ytterligare förslag för att sänka nämndens kostnadsnivå för att
minska underskottet 2019 och kommande år.
Skäl till beslut
Socialnämnden har en prognos på underskott på cirka 13 miljoner kr 2019.
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Ärendets beredning
Ärendet behandlat i förvaltningens ledningsgrupp och på samverkan med de fackliga
organisationerna. Protokoll bifogas.
Bakgrund
Flertalet punkter är beskrivna i konsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktiges
junisammanträde.
Nya punkter är helt eller delvis:
Byte av lokal för anhörigstödet till Sävstagården. Sävstagården ligger mindre centralt
varför verksamheten blir mer anonym och det kan vara svårare för anhöriga att ta sig
dit. Lokalmässigt finns lokaler som går bra att använda för verksamheten. Samverkan
kan ske med familjecentralen och för Sävstagården är en lokalisering dit positiv.
Indraget föreningsbidrag till BRIS. Långt ifrån alla kommuner ger bidrag till BRIS
och föreningen har ingen konkret verksamhet i kommunen utöver den nationella
hjälptelefonen.
Minskat föreningsbidrag till SPF Gullvivan från 2020. Om föreningen erbjuds att
kostnadsfritt använda socialförvaltningens lokaler på Sävstagården och Humlegården
finns ej anledning att betala övrigt bidrag för att täcka hyreskostnader för lokaler.
Att ta ut en avgift för ej använd insats i hemtjänsten kan bidra till att personal kan
utnyttjas mer effektivt, att planeringen underlättas och att kontinuiteten ökar. De
juridiska förutsättningarna behöver utredas.
Att finansiera arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända med försörjningsstöd via
flyktingschablonen som alternativ till försörjningsstöd är kostnadsneutralt kortsiktigt
om medfinansieringen av åtgärden inte kostar mer än individens försörjningsstöd.
Långsiktigt beräknas det ge sänkt försörjningsstöd

Förvaltningens ståndpunkt
"[Klicka och skriv]"
Ekonomiska konsekvenser
Att tjänsten som Hsl-chef hålls vakant i avvaktan på utredning om
ledningsorganisation: Beräknad effekt 2019 542 tkr.
Att ett av föräldravikariaten som barnhandläggare inte tillsätts.
Beräknad effekt 2019 250 tkr och 2020 250 tkr.
Att 2019 och framåt inte utge föreningsbidrag till BRIS
Beräknad effekt 2019 och framåt 18 tkr.
Att from 2020 inte ge SPF Gullvivan övrigt bidrag för lokalkostnad utan hänvisa dem
till att utan kostnad utnyttja Sävstagården och Humlegården.
Beräknad effekt 2020 14 tkr
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Att uppvaktningen av kvartalets medarbetare förenklas
Beräknad effekt 2019 7 tkr och 2020 10 tkr.
Att förvaltningen utreder de juridiska förutsättningarna för att ta ut en separat avgift
för ej avbokade/för sent avbokade insatser i hemtjänsten
Beräknad effekt from 2020 180 tkr endast i avgifter, bidrar även till en större
effektivisering av hemtjänsten.
Att Anhörigcentrum flyttas till Sävstagården och att Mötesplatsen flyttas till
nuvarande Anhörigcentrum.
Beräknad effekt 2020 150 tkr.
Att samarbetsavtalet med Katrineholmskommun om Relationsvåldsteamet sägs upp.
Beräknad effekt 2020 200 tkr.
Att rekrytera till helgs-och/eller kvällstjänster med lägre sysselsättningsgrad är svårt
att uppskatta den ekonomiska effekten av på kort sikt. På längre sikt kan minskat
behov av delade turer underlätta rekrytering av personal och därmed sänka
rekryteringskostnader.
Att ordförandejourens bärbara fax sägs upp. Beräknad effekt cirka 1 tkr/år.
Att finansiera arbetsmarknadsåtgärder med flyktingschablonen som alternativ till
försörjningsstöd är kostnadsneutralt kortsiktigt om medfinansieringen av åtgärden inte
kostar mer än individens försörjningsstöd. Långsiktigt beräknas det ge sänkt
försörjningsstöd. Om kommunens delfinansiering är 20 % av lönekostnaden innebär
det att åtgärden även kortsiktigt är lönsamt för alla hushåll med ett försörjningsstöd
på över 6000 kr/månad. Om 10 hushåll omfattas och de har ett genomsnittligt
försörjningsstöd på 10 000 kr/månad blir besparingseffekten kortsiktigt 40 tkr/månad.
Bilagor

Samverkansprotokoll"[Klicka och skriv]"
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv]"

Dag Wallströmer
Socialchef
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- lokal samverkan, socialiörvaltningen

Plats och tid:

Tisnaren, kommunkontoret Vingåker, måndagen den 28 maj klockan 10-11

Parter:

Vingåkers kommun
I<.ommunal
SSR
Vision
SAT

Närvarande:

F ör Vingåkers kommun
Dag Wallströmer, socialchef
Annica Pettersson Ifo-chef
Gunilla Pettersson FHO chef
Asa Glimring

Ordförande:

Organisa tioner
Maria Olsson Ferm I<.ommunal
Cecilia Hill SSR
Annikka Jakobsson Sveriges Arbetsterap
Eva Hellberg
Vision

Dag Wallströmer

Sekreterare: Asa Glimring

Justerare:

Dag Wallströmer
SSR Cecilia Hill
SAT Annikka Jakobsson
I<.ommunal Maria Olsson Ferm
Vision Eva Hellberg
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§1
Budget 2020 - 2022 och ekonomi 2019.
Arbetsgivaren informerar om att prognosen efter 4 månader för socialnämnden är cirka 26
miljoner i underskott. Förvaltningens uppdrag är att bedriva verksamhet inom den tilldelade
budgetramen. Förvaltningen kommer till socialnämndens sammanträde 20190528 att redovisa
ytterligare ett antal åtgärder. Dessa är:
l.

Att tjänsten som Hsl-chef hålls vakant i avvaktan på utredning om ledningsorganisation

Förslag att extern hjälp som kan verksamheten tillsätts till utredning under tiden hålls tjänsten vakant.

Organisationerna påpekar att Risk- och konsekvensanalys innan utredning på den som får
arbetsuppgifterna tillagda på sin tjänst måste utföras.

2.

Att ett av föräldravikariaten som barnhand läggare inte tillsätts

Två st föräldralediga och förslag är att hålla en vakant.

Risk- och konsekvensanalys på arbetssituationen för de som är i arbete behöver utföras.

3.

Att 2019 och framåt inte utge föreningsbidrag till BRIS

4.
Att erbjuda SPF Gullvivan att utnyttja förvaltningens lokaler för sammankomster och i stället
sänka föreningsbidraget.
5.

Att uppvaktningen av kvartalets medarbetare förenklas

6.
Att förvaltningen utreder de juridiska förutsättningarna för att ta ut en separat avgift för ej
avbokade/för sent avbokade insatser i hemtjänsten
7.

Att Anhörigcentrum flyttas till Sävstagården och att Mötesplatsen flyttas till nuvarande

Anhörigcentrum. Flytt av mötesplatsen, 3 mån uppsägning och generera spar av hyra.
8.

Att samarbetsavtalet med Katrineholms kommun om relationsvåldsteamet sägs upp.

Dag har träffat medarbetare som är nöjda med relationsvårdsteamet och önskan är att samarbetsavtalet
förlängs med aktör eller att föreningsbidrag ses över.
SSR vill att samarbetsavtalet med Katrineholms kommun relationsvåldsteamet ska kvarhållas då de
hjälper oss vid ärenden där det förekommer våld och underlättar medlemmarnas arbetsbelastning. Ett
välfungerande samarbete och strukturerad samverkan
9.
Att förvaltningen vid behov försöker rekrytera till t.ex. helg- och/eller kvällstjänster med lägre
sysselsättningsgrad för att minska behovet av delade turer och minska uttaget av övertid.
Aspiranttjänster för studenter kan vara ett exempel
Kommunal och Vision vill inte att man anställs på lägre sysselsättningsgrad än 1O~~._
10.

Att abonnemanget på ordförandejourens fax sägs upp

~.
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Att arbetsmarknadsåtgärder får nyanlända med försörjningsstöd finansieras med

11.

flyktingschablonen.
Att förvaltningen försöker hitta sätt som underlättar för hemtjänstbrukare och anhöriga att avboka

12.

insatser.

§ 2
Förhandlingen förklaras avslutad

§3

Justeras för Vingåkers kommun

F ör Sveriges arbetsterapeuter

FörSSR

QillJl2~~~

Cecilia Hill

Annikka Jakob o
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020–2022
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020–2021 som
fastställdes 2018-12-18 § 182.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge Inköp med
underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa
behov av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade
inköp som beräknas ske genom direktupphandling ska redovisas. Mall bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och upphandlingsbehov
och lämnas in till elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad. Då tidplanen
är tajt på våren är det bra om ni kan lämna in handlingarna samtidigt som ni skickar till nämnd
och meddelar eventuella korrigeringar efter nämndens sammanträde. Eventuella frågor besvaras
av ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling,
anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen
tillhanda senast den 17 maj.
Vid dialogdag 2 den 22 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet. Gemensam mall
för presentationen ska användas. Mallen bifogas
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Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 16 090.
Nämnden antar den preliminära budgetramen 2020–2022. Nämnden äskar dock medel för en
utökad budget - enligt förslagen nedan, då de ekonomiska förutsättningarna så medger.
1. Verksamhet/område: Område Upplevelser/Säfstaholms slott
Slopad entréavgift till Säfstaholms slott
Beskrivning av konsekvensen:
För närvarande pågår en projektering för en renovering av Säfstaholms slott för att ”utveckla verksamheten vid
Säfstaholms slott” och enligt kommunens övergripande mål ”erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av
såväl professionalism som bredd och integration”. Vid den tidigare utställningsverksamheten på slottet har en
entréavgift tagits ut, vilket exkluderat en stor del av den lokala publiken. Enligt en uppföljning av införandet av
fri entré på de statliga museerna, ökar besöken med närmare 50 % och det med en ny och bredare publik,
främst närboende, även andelen besökare med låg utbildningsbakgrund ökar, fler besök från barn och
ungdomsgrupper ökar samt från förskola och skola, även fler äldre och pensionärer besöker museerna.
Enligt den politiska plattformen Vingåkersbygden 2:2 ska ”kulturen vara tillgänglig för alla” och ambitionen att
”verka för ett avgiftsfritt inträde till slottet”.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att den generella entréavgiften till slottet slopas men att budgeten för
evenemang i slottet förblir oförändrad och att intäktskrav på 400 000 kr därmed slopas. Vilket innebär en
ramökning på motsvarande summa 400 000 kr. Avgiften för specialvisningar/grupper, och särskilda
kulturarrangemang kvarstå och beräknas ge en årlig intäkt på 100 000 kr.
2. Verksamhet/område: Område Upplevelser/lovaktiviteter
Stöd till konstadsfria lovaktiveter
Beskrivning av konsekvensen
Vingåkers kommun tillhör en av de 30 mest socioekonomiskt eftersatta kommunerna i landet, och vi har det
lägsta medellönen i Sörmland, många barn bor i familjer med försörjningsstöd. Kommunen har från och med
2016 fått ett statligt bidrag för att erbjuda barn och ungdomar i ålder 5–16 år kostnadsfria lovaktiviteter,
bidragets storlek baseras på barn som bor i familjer med försörjningsstöd. 2019 reducerade stödet kraftigt men
kommunen fick trots allt 380 000 kr. Detta anslag har bidragit till att närmare 1000 barn har kunnat delta i
kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter under sommaren. Tanken med bidraget är att det ska förstärka
kommunens eget bidrag till lovaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har även under år fått ett årligt internt
anslag till lovverksamhet på ca 100 000 kr/år. Vi vet ännu inte om vi kommer få något nytt statsbidrag 2020,
2021 och 2022.
Enligt den politiska plattformen Vingåkersbygden 2:2 vill kommunen ”fortsätta erbjuda avgiftsfria aktiviteter på
loven”.
De kommunala anslaget ger kommunen möjlighet att erbjuda både yngre och äldre ungdomar kostnadsfria
aktivister och förstärka personalbemanningen på område upplevelser under sommaren samt hantera kostnader
som kan anses hamna utanför det statliga bidragets ramverk.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det årligt anslaget på 300 000 kr till kostnadsfria lovaktiviteter för barn
och ungdom.
3. Verksamhet/område: Område Upplevelser
Ökat anslag till föreningsbidrag på 500 000 kr.
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Beskrivning/konsekvens
Vingåkers kommun har succesivt ökat sitt anslag till föreningslivet men bidraget är fortfarande lågt framförallt
med tanke på att majoriteten av idrottsanläggningarna i kommunen är i föreningarnas ägo. Vilket innebär att
det stora ansvaret för drift, underhåll och investeringar vilar på respektive förening. Föreningarnas
driftskostnader ökar år från år medan kommunens driftsbidrag har varit relativt oförändrat under flera år vilket
i sin tur innebär att bidragets procentuella del av driftskostnaden har sjunkit och bidragets storlek är nu ca 35 %
av föreningarnas driftskostnader. Samtidigt har behovet av investeringar och underhåll ökat då anläggningarna
är ålderstigna och i dåligt skick varför ett ökat föreningsbidrag till investeringar i föreningarnas egna
anläggningar är nödvändigt och akut. Föreningarna har själva uppskattar det akuta investeringsbehovet till
närmare 60 miljoner kr. Det senaste året har kommunens föreningar tappat ungdomar och antalet
deltagartillfällen har sjunkit markant. En anledning kan vara att ungdomarna söker sig till större klubbar med
andra resurser och träningsanläggningar. Flera av våra föreningar har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Enligt den politiska plattformen Vingåkersbygden 2:2 vill kommunen ”möjliggöra för föreningarna att bedriva sin
verksamhet och att bidragen bör ses över”
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ökat anslag på 500 000 kr till föreningsbidrag.
4. Verksamhet/område: Område Upplevelser
Ökade licens- och driftskostnader för nya digitala lösningar och system
Beskrivning/konsekvens
Ny och modern verksamhet kräver nya digitala lösningar och system. För att kunna öka kundnyttan och
servicen för våra kunder i bibliotek, badhus och i Säfstaholms slott, krävs nya IT-lösningar både för ökad
kundnytta med t.ex. det digitala biblioteket och möjligheten att läsa e-böcker, e-tidningar och lyssna på
ljudböcker digitalt samt även se på film via ditt lånekort kräver nya programvaror och licenskostnader. Vill vi
vara en smart landsbygd så måste vi kunna erbjuda dessa tjänster och öka tillgängligheten till dessa media. Vill
vi utveckla våra kassa- och bokningssystem i badhuset och på Säfstaholms slott för att kunna boka lokaler,
simkurser, evenemang, guidade turer, mat och erbjuda kunden att boka digitalt samt i samma program kunna
schemalägga personal, guider och hantera betalningar och fakturor krävs anpassade program och system som vi
inte har i dagsläget. Vill vi dessutom erbjuda digitala lösningar för själva guidningen i slottet och slottsparken
behövs andra redan utvecklade och tillämpade lösningar. Systemen kan vi upphandla som en investering redan
under 2019 men licenser och andra driftskostnader ska tas ur den löpande budgeten.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ökat anslag på 100 000 kr/år för drift och underhåll av nya digitala
lösningar och system.
Sammanställning av drift ovan:

2020
Verksamhet Behov tkr Åtgärder/
Besparing

2021
Behov tkr Åtgärder/
besparing

2022
Behov tkr Åtgärder/
besparing

1.

400 000

Fri entré

450 000

Fri entré

500 000

Fri entré

2.

300 000

Lovaktiviteter

300 000

Lovaktiviteter

300 000

Lovaktiviteter

3.

500 000

Ökat bidrag

250 000

Ökat bidrag

250 000

Ökat bidrag

4

100 000

Drift av system

100 000

Drift av system

100 000

Drift av system

Totalt
Netto

1 300 000

1 100 000

1 150 000

Mall framtida investeringar
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Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 185 000
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver KF´s
fastställdinvesteringsram
1 Kontorsmöbler på
biblioteket
2
3

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)
300

Planerad
Planerad
Påverkan
resursåtgång resursåtgång driftbudget,
2021 (tkr)
2022 (tkr)
+/- tkr/år
300
300

Mall upphandlingsbehov

Datum: 2019-05-16
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-16

KFN § 68

86 (93)

KFN 2019/111

Budgetram 2020-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta den preliminära budgetramen för 20202022
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar ytterligare 1 300 tkr för budgetåret 2020 - i
enlighet med bifogad konsekvensbeskrivning för dessa äskanden - om de
ekonomiska förutsättningarna så medger.
Sammanfattning av ärendet

Nämnder och förvaltningar går nu in i ett budgetarbete inför budget 2020.
En rapport som beskriver eventuella förändringar utifrån de av kommun-fullmäktige
beslutade ekonomiska ramarna som fastställdes 2018-12-18 § 187 ska presenteras.
Rapporten ska innehålla ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och
besparingar. Rapportenlblanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och lämnas
till ekonomienheten senast 17 maj.
Inför 2019 tilldelades nämnden en budgetram på 15 477 tkr av kommunfullmäktige
(2018-12-18) och tilldelades enligt flerårsplan 16 090 tkr för 2020. Fullmäktige
beslutade då att nämnderna inte skulle få en utökad ram som kompensation för de
generella löneökningarna, de ökade lokalvårdskostnaderna eller för de ökade
hyreskostnaderna.
Nämnden tilläggsäskanden är en markering av de behov som nämnden ser i
verksamheten, och dessa äskanden densamma som inför 201 9. Nämnden vill att dessa
äskanden ska hållas levande till dess att de ekonomiska förutsättningarna medger en
ökad budgetram.
Upplevelsechefen föreslår nämnden att besluta att anta den preliminära budgetramen
för 2020- 2022 och att äska om ytterligare 1 300 tkr för budgetåret 2020 - i enlighet
med bifogad konsekvensbeskrivning för dessa äskanden - om de ekonomiska
förutsättningarna så medger.
Yrkande

Anna Lejon (M) yrkar avslag på förslag till beslut.
Caisa Sävheden Larsson (S), Aziz Jali (S) och Hans Jonsson (SD) yrkar bifall till
förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till
beslut, dels Anna Lejons (M) avslagsyrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-16

87 (93)

Reservation

Anna Lejon (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-09
Bilaga: Konsekvensbeskrivning tilläggsäskanden Kultur- och fritidsnämnden 20202022
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2019-05-16

66 (93)

Tid och plats
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 16.00 - 17.40 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker

Beslutande ledamöter

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M) vice ordf.
Abdelaziz Jaali (S) tjänstg. ers.
Christina Hallin (MP)
Hans Jonsson (SD)

Marie Jansson (C)
Enrique Diaz (KD)
Birgitta Loven (M)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagare

Johan Tranquist, områdeschef
Kristin Löf, sekreterare

Paragrafer

52 - 73

Sekreterare

Ordförande

Justerande

~~~

. .. .. ... .. .. .. . .
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Anna Lejon
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Kultur- och fritidsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-09
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Budgetram 2020–2022
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden
• beslutar anta den preliminära budgetramen för 2020–2022
• äskar ytterligare 1 300 tkr för budgetåret 2020 – i enlighet med bifogad
konsekvensbeskrivning för dessa äskanden - om de ekonomiska
förutsättningarna så medger.
Beskrivning av ärendet

Nämnder och förvaltningar går nu in i ett budgetarbete inför budget 2020.
En rapport som beskriver eventuella förändringar utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna som fastställdes 2018-12-18 § 187 ska
presenteras. Rapporten ska innehålla ekonomiska konsekvenser samt förslag på
åtgärder och besparingar. Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens
budgetbeslut och lämnas till ekonomienheten senast 17 maj.
Inför 2019 tilldelades nämnden en budgetram på 15 477 tkr av
kommunfullmäktige (2018-12-18) och tilldelades enligt flerårsplan 16 090 tkr för
2020. Fullmäktige beslutade då att nämnderna inte skulle få en utökad ram som
kompensation för de generella löneökningarna, de ökade lokalvårdskostnaderna
eller för de ökade hyreskostnaderna.
Nämnden tilläggsäskanden är en markering av de behov som nämnden ser i
verksamheten, och dessa äskanden densamma som inför 2019. Nämnden vill att
dessa äskanden ska hållas levande till dess att de ekonomiska förutsättningarna
medger en ökad budgetram.
Områdeschefens ståndpunkt

Utöver den föreslagna budgetramen för 2020 - 2022 anser områdeschefen att de
föreslagna tilläggsäskandena överensstämmer med de faktiska behoven och
beskrivs väl i den konsekvensbeskrivning som bifogas nedan.

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

Bilaga 1. Konsekvensbeskrivning tilläggsäskanden Kultur- och fritidsnämnden
2020-2022

VINGÅKERS KOMMUN
Verksamhetsområde upplevels
Johan Tranquist
Områdeschef
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020
Nämnd: Samhällsbyggnad
1. Verksamhet/område: Bygglovhandläggare
Beskrivning av konsekvensen:
Kommunen har ett behov av att hantera bygglovsfrågor i dessa expansiva tider. Därför har det
funnits budget för två heltids tjänster. Bygglovsfrågorna är effektivt skött av vår nuvarande
byggnadsinspektör. Under de senaste åren har kommunen klarat sig med endast en person som
arbetat med dessa frågor och en tjänst varit vakant.
Förslag på åtgärder:
Att den vakanta tjänsten tas bor ur budgeten för att uppnå den ram som tilldelats.
Totalt 600 tkr
2. Verksamhet/område: Miljöenheten
Beskrivning av konsekvensen:
Miljöenheten arbetar med lagstadgade uppgifter som vi ska genomföra. Arbetet är prioriterat. I dag
finns budget för ca 6 tjänster, men under lång tid har 2-3 tjänster varit vakanta. Det är viktigt för
nämnden att få in intäkter för att täcka alla omkostnader och inte bli återbetalningsskyldiga för
fakturerade tillsynsavgifter.
Förslag på åtgärder:
Trots den tunga bördan och behov att få in flera vakanta tjänster fyllda så föreslås att ta bort en
deltid. Vid behov köper vi in tjänster från konsulter eller annan kommun.
Totalt 425 tkr
3.

Verksamhet/område: Samhällsbyggnadschef

Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnadschefen har ett stort ansvar både inom område KS, men också som chef inom
Samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret avser även myndighetsutövning och personal inom nämnden
Därför är det rimligt att områdeschefen även finansieras med 50% av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detta bistå område Samhällsbyggnads sparbeting för KS.
Förslag på åtgärder
Förslag att 50% av tjänsten överförs från område Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnadsnämnden.
Totalt 500 tkr
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4. Verksamhet/område: Projektsamordnare
Beskrivning av konsekvensen:
Projektsamordnaren arbetar med större projekt som även berör Samhällsbyggnadsnämnden. Det är
därför angeläget att finansiering även kommer via nämnden
Förslag på åtgärder
Förslag att 50% av tjänsten överförs till Samhällsbyggnadsnämnden
Totalt 375 tkr
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2020
Behov tkr

1.

-600

2.

-425

3.

500

4.

375

Totalt
Netto

-150

Åtgärder/
besparing
Ta bort en vakant tjänst
som Bygglovshandläggare
Minska med en
deltidstjänst inom
miljöenheten
Flytta 50% av tjänsten som
Samhällsbyggnadschef till
Samhällsbyggnadsnämnden
Flytta 50% av tjänsten som
Projektsamordnare till
Samhällsbyggnadsnämnden

2021
Behov
tkr

Åtgärder/
besparing

2022
Behov
tkr

Åtgärder/
besparing

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
Mall upphandlingsbehov

Datum: 2019-04-16
Namn: Suzan Östman Bäckman
Nämnd/Förvaltning/Område: Område Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2019-05-14

Sbn § 46

57 (62)

SBN 2019/209

Budget 2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget om ej uppräkning i budgeten med
150 tkr.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar det förändrade budgetförslaget till
kommunstyrelsen
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheter
att behålla den obesatta tjänsten som bygglovshandläggare.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad en rambudget för 2020 som är i samma
nivå med 2019 års budget vilket innebär att nämnden inte får någon uppräkning för
beräknande kostnadsökningar på cirka 150 tkr. För att verksamheten ska kunna
reduceras sin budget för att fortsättningsvis bedrivas på ett bra sätt har nämnden några
förslag. Det gäller personal med utgångspunkt i den behovsbedömning som gjorts. I
den konstaterar vi att det egentligen behövs tio personer på miljöenheten, men vi
kommer att behöva klara de mest nödvändiga uppgifterna på fem. Det innebär att vi
tillsätter vakanser men reducerar med en deltidstjänst. Vid behov köper vi in tjänster
från konsulter eller annan kommun.
Därutöver tillsätter vi inte vakant tjänst som bygglovshandläggare.
Utöver dessa reduceringar i tjänster, korrigerar vi så nämnden även finansierar del av
samhällsbyggnadschefen samt projektsamordnares tjänster för att bistå område
Samhällsbyggnads sparbeting för KS.

Yrkande
Ordföranden gör ett tilläggsyrkande om att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till
förvaltningen att undersöka möjligheter att behålla den obesatta tjänsten som
bygglovshandläggare.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Därmed
ska nämnden ta ställning till tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att godkänna tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-03 -13
Budgetförslag

Skickas till
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

Vingåkers
kommun

2019-05-14

41 (62)

Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker, tisdag den 14 maj kl 17,00 - 19,00

Beslutande ledamöter
Robert Oavidsson (C) , ordförande
Roger Larsson (M), Vice ordförande
Leif Skeppstedt (S)
Pierre Andersson (S)
Torleif Thuresson (S)
Håkan Arvidsson (M)
Per-Erik Eriksson (KO)
Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Persson (S)
Britt-Marie Johansson (V)
Leif Eriksson (KO)
Övriga deltagare
Suzan Östman Bäckman Tf samhällsbyggnadschef
Tony Ljungberg, Byggnadsinspektör
Staffan Kjellman; biträdande samhällsbyggnadschef och gruppchef för miljö §33-47
Kristin Larsson, kommunekolog §-33-36
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

33-51

Sekreterare
osefin Frank

Ordförande

. . . . . .....f~k~~

Justerande
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Vingåkers
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2019-05-14

42 (62)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnads nämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Datum för anslagsuppsättande

20 19-05,)'f

Datum för anslagsnedtagande

2019-06-J.l'

J..if

::~:::~i;rats

ror protokollet .. . ...

Namnförtydligande

f 1-

~~:.~

tI·V:~osefin~;z.:.('.::~

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

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-04-15
Vår handläggare

Suzan Östman Bäckman
Vår beteckning

Budget 2020
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta
•
•

Att bifalla förslaget om reducering av budgeten med 150 tkr
Att överlämna det förändrade budgetförslaget till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad sin reducerade ram för 2020. För att
verksamheten ska kunna reduceras sin budget för att fortsättningsvis bedrivas på
ett bra sätt har nämnden några förslag. Det gäller personal med utgångspunkt i
den behovsbedömning som gjorts. I den konstaterar vi att det egentligen behövs
tio personer på miljöenheten, men vi kommer att behöva klara de mest
nödvändiga uppgifterna på fem. Det innebär att vi tillsätter vakanser men
reducerar med en deltidstjänst. Vid behov köper vi in tjänster från konsulter eller
annan kommun.
Därutöver tillsätter vi inte vakant tjänst som bygglovshandläggare.
Utöver dessa reduceringar i tjänster, korrigerar vi så nämnden även finansierar del av
samhällsbyggnadschefen samt projektsamordnares tjänster för att bistå område
Samhällsbyggnads sparbeting för KS.
VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE budget 2020
sbn

Ärendets beredning

Beretts av tf. samhällsbyggnadschef

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

Vi är i stort behov av personal både på miljö- och plansidan för att kunna leverera
det som krävs om vi ska kunna bygga bostäder i den takt som behövs och för att
kunna genomföra den tillsyn som vi är ålagda att göra.
Bostadsanpassning är fortfarande ett återkommande problem där vi inte har en
budget som är i relation med behoven. Budgeten för bostadsanpassning har inte
varit i balans på många år och för att klara det behöver den utökas men det
inkluderas inte i denna budget. Ett förslag på lösning förbereds för en samlad
service till medborgarna för bostadsanpassning, parkeringstillstånd, m.m.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att för att kunna klara det sparbeting angett av KS
reducerar vi 1,5 tjänster genom att inte anställa den tilltänkta
byggnadshandläggaren samt reducerar miljöhandläggning med motsvarande en
deltidstjänst.
Konsekvenser

En reducering av Område samhällsbyggnads nämndbudget med 150 tkr
Expediering

VINGÅKERS KOMMUN
Område samhällsbyggnad

Robert Davidsson
Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden

Suzan Östman Bäckman
Tf. Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10
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Ks §

KS 2019/335

Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
1. Xxx
BESLUTET SKICKAS UT SOM ETT EXTRA UTSKICK
Sammanfattning av ärendet
Beslutsunderlag
x

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

169 (x)

KS 2018/319

Svar på medborgarförslag – badflotte till Hullabadet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-10
Handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45
Tony.Ljungberg@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/319 - 036

Medborgarförslag om badflotte till Hullabadet
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska vägas in i
kommunens kommande arbete med handlingsplanen för badplatser.
2. Med ovan anses medborgarförslaget om badflotte vid Hullabadet vara
besvarat.
Sammanfattning
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.

356

vingaker.se

2 (3)

Ärendets beredning
Byggnadsinspektör har fått till uppdrag att tillsammans med
landsbygdsutvecklare titta på medborgarförslaget om en badflotte vid
Hullabadet. Vid denna beredning så kom det fram att det behöver göras ett
helhetsgrepp om alla kommunala badplatser och därav har ett projekt startats
som gör gällande att skapa en handlingsplan för kommunens badplatser. Detta
projekt kommer då bl.a. att titta på vad som behövs för att skapa bra badplatser
för våra medborgare och hur dessa ska skötas i framtiden genom
underhållsplaner för varje badplats.
Bakgrund
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 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.
Denna handlingsplan behandlar då även vilken typ av utrustning som kan
behövas vid varje badplats och vilket underhållsintervall och övrig skötsel som
behövs för varje badplats. Om det i handlingsplanen visar sig att just
Hullabadet behöver denna flotte för att bli en kvalitativ bra badplats så kommer
det att framgå i handlingsplanen. Innan denna handlingsplan är beslutad och
antagen i kommunfullmäktige så är bedömningen att avvakta med att
återinstallera en badflotte vid Hullabadet.
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Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att avvakta med beslut om att
återinstallera en badflotte vid Hullabadet, framtill att handlingsplanen för
kommunens badplatser är beslutad och antagen i kommunfullmäktige.
Konsekvenser
Konsekvensen av kommunledningsförvaltningens ståndpunkt blir att den
brygga som finns idag får vara kvar och att det inte blir någon badflotte vid
Hullabadet innan handlingsplanen för kommunens badplatser är beslutad och
antagen i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir att inga resurser tillförs till en badflotte
vid Hullabadet innan en handlingsplan för kommunens badplatser är beslutad
och antagen i kommunfullmäktige. Utifrån denna handlingsplan kan det
tillkomma resurser för att anlägga en badflotte vid Hullabadet.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten

Ralf Hedin
Kommunchef

Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
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Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun

64380 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum: 2018-06-12
Dnr:
(Fylls i av registrator)

Från:
Namn: Ingrid Hultgren
Adress: Stora Bodastugan, 643 93 Vingåker
Telefon:073-021 0031

Förslaget
(Presentera här kort ditt medborgarförslag)

1 Badflotte med tillhörande stege till Hullabadet i Österåker.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)
När Vingåkers kommun ersatte den gamla stenbryggan i Hullabadet med flytbryggor (1972)
ingick även en flotte.
Från att ha varit en lång och F-f01mad brygga återstår nu bara ett antal sektioner rakt fram och
kring 2005 försvann flotten.
Vid ett flelial tillfällen har jag frågat Roger Karlström efter flotten, det mest uttömmande svar
jag fått att det är inte budgeterat för någon ny.
Finns en flotte vid badplatsen tränar bam och ungdomar simning och sjösäkerhet på djupt
vatten, samt dykning, både längd och djup, mycket mer fekvent. För den allmänna folkhälsan
bör vi främja sådana åtgärder.
Till Hullabadet kan ungdomar cykla om föräldrar inte har möjlighet att ställa upp med skjuts.
Så att öka attraktionskraften för badet skulle glädja alla, även sommargästema kommer att
uppskatta åtgärden.
Som "gammal" simlärare och nyttj are av Hullabadet saknar jag en flotte.

Underskrift:
Namnförtydligande:
Skriv ut ifylld blankett och signera. Skicka till ovanstående adress .
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

170 (x)

Ks §

KS 2019/275

Åtgärder för att möta kommande värmeböljor
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Vingåkers Kommunfastigheter att finansiera och

återinstallera det kylaggregat som funnits i samlingslokalen på Humlegården.

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2018 drabbades Sverige av en ovanligt lång och intensiv värmebölja.
Pågående klimatförändringar pekar tydligt mot att liknande och värre värmeböljor
kommer att inträffa allt oftare i framtiden. Värst drabbas gamla och sjuka som dels är
känsliga för värmen och dels inte kan ta sig till badstränder eller på annat sätt finna
svalka. Det har framkommit att det funnits ett kylaggregat i samlingssalen som på
beställning av Vingåkers Kommunfastigheter AB monterats ned för ett antal år sedan.
Utifrån detta har socialförvaltningen uppdragit åt kommunledningsförvaltningen att
skriva ett förslag till beslut hos kommunfullmäktige, vilket innebär att ge Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att finansiera och återinstallera det kylaggregat som
funnits i samlingslokalen på Humlegården.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-14
Protokollsutdrag inkl. beslutsunderlag från Socialnämnden, 2019-05-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-14
Handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45
Tony.Ljungberg@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/275 - 044

Förslag till beslut om åtgärder för att möta
kommande värmeböljor.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Vingåkers Kommunfastigheter att
finansiera och återinstallera det kylaggregat som funnits i
samlingslokalen på Humlegården.
Sammanfattning
Sommaren 2018 drabbades Sverige av en ovanligt lång och intensiv
värmebölja. Pågående klimatförändringar pekar tydligt mot att liknande och
värre värmeböljor kommer att inträffa allt oftare i framtiden. Värst drabbas
gamla och sjuka som dels är känsliga för värmen och dels inte kan ta sig till
badstränder eller på annat sätt finna svalka. Det har framkommit att det funnits
ett kylaggregat i samlingssalen som på beställning av Vingåkers
Kommunfastigheter AB monterats ned för ett antal år sedan. Utifrån detta har
socialförvaltningen uppdragit åt kommunledningsförvaltningen att skriva ett
förslag till beslut hos kommunfullmäktige, vilket innebär att ge Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att finansiera och återinstallera det
kylaggregat som funnits i samlingslokalen på Humlegården.
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Ärendets beredning
Byggnadsinspektör har fått till uppdrag att bereda ett förslag om att Vingåkers
Kommunfastigheter AB finansierar och återmonterar det kylaggregat som
funnits i samlingslokalen på Humlegården. Då detta har varit en fast
installation som borttagits, så är det ägaren av fastigheten som ska montera
tillbaka anläggningen och inte verksamheten.
Bakgrund
Sommaren 2018 drabbades Sverige av en ovanligt lång och intensiv
värmebölja. Pågående klimatförändringar pekar tydligt mot att liknande och
värre värmeböljor kommer att inträffa allt oftare i framtiden. Värst drabbas
gamla och sjuka som dels är känsliga för värmen och dels inte kan ta sig till
badstränder eller på annat sätt finna svalka.
2018 lånades några portabla luftkonditioneringsaggregat in till Ekgården och
Humlegården men effekten av dessa var begränsade. Det har även framkommit
att det funnits ett kylaggregat i samlingssalen som på beställning av Vingåkers
Kommunfastigheter AB monterats ned för ett antal år sedan.
Utifrån detta har socialförvaltningen uppdragit åt
kommunledningsförvaltningen att skriva ett förslag till beslut hos
kommunfullmäktige, vilket innebär att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att finansiera och återinstallera det kylaggregat som funnits i
samlingslokalen på Humlegården.
Socialförvaltningen anser även att det är det rimligt och begära av Vingåkers
Kommunfastigheter AB att finansiera och återinstallera det kylaggregat som
funnits i samlingslokalen på Humlegården då det tillhört fastigheten och inte
verksamheten.
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Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att Vingåkers
Kommunfastigheter AB ska stå för kostnaden när det kommer till att
återinstallera aggregatet i samlingslokalen på Humlegården. Detta för att det
tidigare funnits ett fast monterat aggregat i salen som då ingått i fastigheten.
Konsekvenser
Konsekvensen av kommunledningsförvaltningens ståndpunkt blir att Vingåkers
Kommunfastigheter AB återinstallerar det kylaggregat som funnits vid
samlingslokalen på Humlegården.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir att kommunfullmäktige beslutar att
Vingåkers Kommunfastigheter står för finansieringen av att återinstallera ett
kylaggregat i samlingslokalen på Humlegården.

VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten

Ralf Hedin
Kommunchef

Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29
89 (98)

Sn § 73

SN 2019/127

Atgärder för att möta kommande värmeböljor
Socialnämndens beslut
1.

2.

Socialnämnden beslutar att en del av årets investeringsmedel används för
installation av kyla i äldre och funktionshinderomsorgen enligt nedanstående
alternativ B.
Socialnämnden beslutar uppmana kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunfastigheter att installera/finansiera aggregatet i samlingssalen på
Humlegården.

Sammanfattning av ärendet
För att minska sårbarheten vid kommande värmeböljor föreslår förvaltningen att
kylaggregat installeras i Humlegårdens samlingssal, läkemedelsrum, hälften av
boendeavdelningarna samt två gruppbostäder. Finansiering genom socialnämndens
investeringsmedel. Det tidigare nedmonterade aggregatet i samlingssalen bör ersättas
av Kommunfastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03 -19

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

J

W - :sterm'des sign

Utdrags bestyrkan de
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29

78 (98)

Tid och plats
Måndagen den 29 april 2019 kl. 13.15-17.55 i Källan på Humlegården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Bo Sävhammar (KO)
Anna Lindner (C)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Sven-Arne Pettersson (S), §§ 65-78
Leif Skeppstedt (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M)
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO), §§ 65-78

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Jessica Fällgren, personalstrateg, §§ 65-67
Stina Bengtsson, rekryteringssamordnare, § § 65-67
Julia Grill, praktiksamordnare, §§ 65- 67
Oanijela Dahlslätt, enhetschef hemtjänsten, §§ 65-68
Maryam Razmgah, enhetschef hemtjänsten, §§ 65-68
Magnus Larsson, planerare hemtjänsten, §§ 65-68
Malin Mählström, planerare hemtjänsten, §§ 65-68
Britt-Marie Svedenberg, MAS, §§ 65-69

Paragrafer

Sekreterare

65-81

Jj~;;f ... .

q

Ma~~
Ordförande

Robert Skoglund
Justerande

b

Irene Sandqvist
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-03-19
Handläggare

Dag Wallströmer

Klicka eller tryck här för att ange text.
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Åtgärder för att möta kommande värmeböljor
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. En del av årets investeringsmedel används för installation av kyla i äldre och
funktionshinderomsorgen enligt nedanstående alternativ B.
2. Socialnämnden beslutar uppmana kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunfastigheter att installera/finansiera aggregatet i samlingssalen på
Humlegården.
Beskrivning av ärendet
För att minska sårbarheten vid kommande värmeböljor föreslår förvaltningen att
kylaggregat installeras i Humlegårdens samlingssal, läkemedelsrum, hälften av
boendeavdelningarna samt två gruppbostäder. Finansiering genom socialnämndens
investeringsmedel. Det tidigare nedmonterade aggregatet i samlingssalen bör ersättas
av Kommunfastigheter.
Ärendets beredning
Sommaren 2018 tog samhällsbyggnadsenheten in prisuppgifter. Diskussioner har
sedan förts mellan verksamheten, samhällsbyggnad, Kommunfastigheter och
säkerhetsstrateg. Förvaltningens förslag är förankrat förvaltningens ledningsgrupp,
säkerhetsstrateg, samhällsbyggnadschef och Kommunfastigheter.
Bakgrund
Sommaren 2018 drabbades Sverige av en ovanligt lång och intensiv värmebölja.
Pågående klimatförändringar pekar tydligt mot att liknande och värre värmeböljor
kommer att inträffa allt oftare i framtiden. Värst drabbas gamla och sjuka som dels är
känsliga för värmen och dels inte kan ta sig till badstränder eller på annat sätt finna
svalka.
2018 lånades några portabla luftkonditioneringsaggregat intill Ekgården/Humlegården
men effekten av dessa blir begränsad. Det fanns ej fler aggregat tillgängliga att köpa
vare sig i Sverige eller övriga norden. Det framkom även att det funnits ett
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kylaggregat i samlingssalen som på beställning av kommunfastigheter monterats ned
för ett antal år sedan.
Förvaltningens ståndpunkt
Tillsammans med Vingåkers kommunfastigheter och samhällsbyggnadsenheten
diskuterades efter sommaren olika lösningar för framtiden och tre olika
ambitionsnivåer utkristalliserade sig.
A. Befintlig ventilationsanläggning byggs om så att den inbegriper kylning för
hela fastigheten
B. Fasta kylaggregat monteras i vissa strategiska lokaler:
Samlingssal, läkemedelsförråd, 1 aggregat/2 boendeavdelningar samt ett
aggregat i gruppbostäderna på Fabriksgatan och Storgatan. Totalt 10 aggregat.
C. Ett fast kylaggregat monteras i samlingssalen och läkemedelsrum kombinerat
med mobila aggregat som det förbereds för genom montering av
frånluftsventiler etc. i boendeavdelningarna. 6 mobila aggregat.
Det innebär att bortsett från alternativ A blir det ingen kyla i boenderummen. De
boende uppmanas att själva i god tid köpa fläktar.
Förvaltningen förordar alternativ B då det går att genomföra relativt snabbt till en
rimlig kostnad, ger relativt god tillgång till kylda utrymmen i huset samt även
möjliggör att samlingssalen skulle kunna användas för personer som ej bor på särskilt
boende vid en extrem värmebölja.
Förvaltningen anser dock att Kommunfastigheter bör stå för kostnaden för aggregat i
samlingssalen då det tidigare funnits ett fast monterat aggregat där som ingått i
fastigheten.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska kostnaderna nedan är relativt grova uppskattningar som bygger på
prisuppgifterna 2018. En mer exakt kostnadsberäkning bör utföras av
Kommunfastigheter vilket dels kommer att försena projektet minst ett år och dels
innebära at kommunen först behöver besluta att beställa och bekosta den
kostnadsutredningen.
Alternativ A är ej kostnadsberäknat men utifrån erfarenheter då kyla monterades i
Åbrogården handlar det om minst ett par miljoner kronor i installation. Tillkommer
sedan service och driftskostnad i form av ökad elförbrukning som ej är försumbar.
Alternativ B. Ett större aggregat för samlingssalen inklusive montering och 3fasanslutning bör landa på cirka 80 tkr.
Nio mindre aggregat a´ 25 - 30 tkr/st.
Total kostnad alternativ B 305 - 350 tkr.
Alternativ C. Mobila aggregat inklusive förberedd installation 15 tkr/st.
Totalkostnad alternativ C 200 tkr.
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Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv]"

Socialförvaltningen
Dag Wallströmer
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

171 (x)

Ks §

KS 2019/154

Nya badavgifter vid Vingåkersbadet från hösten 2019
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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 föreslagana 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: -

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

172 (x)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden inkl. reservation
Tjänsteutlåtande från område upplevelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-06
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KFN § 26

KFN 2019/27

Nya badavgifter vid vingåkersbadet från hösten 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till
nya badavgifter att träda i kraft 1 augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Följande justeringar av badavgiften föreslås:
Priskategori
Vuxenbad från 17 år
Pensionär 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
Pensionär från 65 år 10 bad
Vuxen 3 mån
Vuxen 1 år
Familjekort 3 mån
Familjekort 1 år

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: -

Yrkande
Anna Lejon (M) yrkar på återremiss av ärendet med motivering att höjningen av
avgifterna anses oproportionerligt höjda och ska istället höjas proportionerligt.
Ajournering
Ordförande begär ajournering 18.20-18.30
Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Först tar nämnden ställning till yrkandet om återremiss.
Därefter behandlar nämnden eventuellt beredningsutskottets förslag till beslut.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska återremitteras.
Nämnden beslutar att ärendet inte ska återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

371

vingaker.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-06
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Ordförande frågar sedan om nämnden godkänner beredningsutskottets förslag till
beslut.
Nämnden godkänner beredningsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Anna Lejon (M) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslut KFN 2018/27 om nya badavgifter i Vingåker kommun.
Vingåkersmoderaterna menar att prishöjningen är oproportionerlig då avgiften för små barn höjs
med 50 % medan avgiften för pensionärer förbli oförändrad. Eftersom förvaltningen uttryckt att det
kan bli svårt att tillhandahålla billiga aktiviteter för barn och ungdomar under året anser
Moderaterna att man bör vara restriktiv med prishöjningar för barn.
Moderaterna menar att prishöjning av avgifter i badhuset är oundvikligt men prisjusteringen bör ske
proportionerligt för alla kategorier, såväl barn som vuxna och pensionärer. Moderaterna ställer sig
positiva till en pensionärsrabatt men ett sådant förslag bör ställas i relation till prissättningen för
barn. Med det liggande förslaget höjs priset för 10-kort för barn med över 60 % medan priset för
10-kort för ungdomar höjs med cirka 25 %.
Moderaterna menar att prishöjning av avgifter i badhuset är oundvikligt men prisjusteringen bör ske
proportionerligt för alla kategorier, såväl barn som vuxna och pensionärer. Moderaterna ställer sig
positiva till en pensionärsrabatt men ett sådant förslag bör ställas i relation till prissättningen för
barn. Moderaterna yrkade återremiss med då yrkandet inte bifölls av nämnden reserverar sig
moderaterna mot det fattade beslutet.

Anna Lejon
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Tid och plats
Onsdag den 6 mars 2019 kl. 17.00 - 19.50 i Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M) vice ordf.
Jonatan Andersson (S) §§ 20-29, §§ 31-37
Christina Hallin (MP) §§ 23-37
Hans Jonsson (SD)
Abdelaziz Jaali (S) tjänstg. ers. §§ 20-22, § 30

Abdelaziz Jaali (S) §§ 23-29
Birgitta Lovén (M)
Tony Lind (SD)

Övriga deltagare
Johan Tranquist, områdeschef
Kristin Löf, sekreterare
Tommy Björkdal, fritidsgårdsföreståndare §§ 20-23
Ann Gerdtman, badmästare §§ 20-23

Paragrafer

20 - 37

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Kristin Löf
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Caisa Sävheden-Larsson
Justerande

……………………………………………………………………………….

Anna Lejon
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Au § 98

KS 2019/154

Nya badavgifter vid Vingåkersbadet från hösten 2019
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nya badavgifter. Beslutet gäller från och
med 2019-08-0 l.

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 föreslagana 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:
Idag

Nya priser

Vuxenbad från 17 år

45 : -

55: -

Senior från 65 år

45: -

45: -

Ungdomsbad 6-17 år

25 : -

30: -

Barn upp till 6 år

10: -

15: -

Barn 10 bad

80: -

130: -

Ungdom 10 bad

200: -

250: -

Ungdom 3 mån

400: -

470: -

Ungdom 1 år

1000: -

1100: -

Vuxen 10 bad

400: -

500: -

Senior från 65 år

400: -

400 : -

Vuxen 3 mån

550: -

640: -

1300: -

1500: -

900: -

1050: -

2100: -

2350: -

Priskategori

Vuxen 1 år
FamiUekort 3 mån
Familjekort 1 år

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2019-05-28

95
(105)

Reservation

Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att höjningen av
avgifterna anses oproportionerligt höjda och ska istället höjas proportionerligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden inkl. reservation
Tjänsteutlåtande från område upplevelser

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-28
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(105)

Tid och plats
Tisdagen den 28 maj 2019, kl. 10.00-11040 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)

Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Joacim Bock, kommunsekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, § 83

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-30

Datum för anslagsuppsättande

2019-06-03

Datum för anslagsnedtagande

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-02-12
Handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
johan.tranquist@vingaker.se

Nya badavgifter vid vingåkersbadet från ht 2019
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
• Föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya badavgifter att träda i
kraft 1 augusti 2019.
Beskrivning av ärendet

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 förbrukningsvaror 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 föreslagana 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

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

Nya priser
55: 45: 30: 15: 130: 250: 470: 1 100: 500: 400: 640: 1 500: 1 050: -
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Familjekort 1 år

2 100: -

2 350: -

Områdeschefen ståndpunkt

Det är högst rimligt att med jämna mellanrum justera avgifter i den kommunala
verksamheten. Alla kostnader i verksamheterna ökar och så väl även
medborgarnas löner en gradvis höjning med jämna intervall är därför befogad.
Vingåkersbadets avgifter ligger även efter den föreslagna höjningen på en
jämförbart låg nivå och fortfarande under det nuvarande genomsnittspriset på fyra
jämförda bad/idrottsanläggningar varför prishöjningen inte på något sätt är
oskälig. Prisökningen kommer innebära en ökad intäkt på helår på ca 100 000 kr
som kommer att användas för att balansera upp de generella kostnadsökningarna i
verksamheten.
Områdeschefen förordar därmed en höjning av badavgifterna enligt förslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Beräknade ökad intäkt på helår på ca 100 000 kr. Intäkterna ska användas för att
balansera upp generella kostnadsökningar inom den löpande verksamheten.
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv]"

Johan Tranquist
Områdeschef
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Ks §

KS 2018/318

ANDTS-strategi för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-15
Vingåkers kommuns ANDTS-strategi
Protokollsutdrag från Folkhälsoberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-15
Handläggare

Siri Ward
0151-193 92
Siri.Ward@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/318

Vingåkers kommuns ANDTS-strategi
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår folkhälsoberedningen att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ANDTS-strategin för Vingåkers kommun.
Beskrivning av ärendet
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.
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Bakgrund
Vingåkers kommun har i nuläget en drogförebyggande plan och policy som antogs
2009. Det förebyggande arbetet inom ANDT har sedan dess utvecklats och det är hög
tid att revidera planen eftersom vårt lokala förebyggande arbete bör bygga på
regionala och nationella riktlinjer.
Skäl till beslut
Syftet med en lokal ANDT-strategi i Vingåker är att plocka ner den nationella och
regionala strategin till lokal nivå och anpassa den till Vingåkers förutsättningar och
lokala prioriteringsområden. Nästa steg är att utforma en handlingsplan som bygger på
strategin.
Förvaltningens ståndpunkt
För att underlätta i det ANDTS-förebyggande arbete och tydliggöra för hur många
verksamheter som är betydelsefulla för arbetet anser förvaltningen att strategin ska
antas.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella kostnader för åtgärder ska budgeteras inom respektive verksamhets
befintliga ekonomiska ram.

Bilagor
Vingåkers kommuns ANDTS-strategi

Siri Ward
Samordnare folkhälsa och miljö

Ralf Hedin
Kommunchef
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Syfte och begränsningar
Syftet med en lokal ANDT-strategi i Vingåker är att plocka ner den nationella och
regionala strategin till lokal nivå och anpassa den till Vingåkers förutsättningar och
lokala prioriteringsområden. 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.
Koppling till Nationella, regionala och Vingåkers egna målsättningar
Det förebyggande arbetet med ANDT på lokal nivå är kopplat till många områden och
ämnen. För att hitta stöttning i arbetet med strategin presenteras här ett antal nationella,
regionala och lokala strategier, mål och handlingsplaner som har direkt koppling till
arbetet med ANDT och de fem målen.
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Nationell och regional nivå

Nationell och
regional ANDT
Strategi

Agenda 2030

Barnkonventionen
och mänskliga
rättigheter

Nationell strategi
för ett stärkt
föräldrarskapsstöd

Nationellt
folkhälsopolitiska
mål

Regeringens
strategi inom
området psykisk
hälsa

Nationell
handlingsplan för
Suicidprevention

Tobacco Endgame

Tillsamans mot
brott

Värdegrund

Avfallsplan
(nedskräpning)

Barn och
ungdomsplan

Folkhälsopolicy

Suicidpreventiv
strategi

Samverkans-

Lokalt

överenskommelse

Arbetsgivarpolitik
och
Tobakspolicy
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Nationell och regional ANDT- strateg
Den nationella och regionala ANDT-strategin består av 6 respektive 5 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. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt (Endast med i
den nationella strategin)
Globala hållbarhetsmålen Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål.
Vingåkers kommuns ANDT strategi är kopplade till följande mål i Agenda 2030.

Mål 3, Hälsa och välbefinnande
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som
dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa
och välbefinnande. Vi ska förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skaligt alkoholbruk.
ANDT kan kopplas samman med flertalet icke smittsamma sjukdomar. Hjärt- och
kärlsjukdomar är en av dom vanligaste dödsorsakerna bland äldre i Sverige och antalet
dödsfall i förtid kan minskas med minskat alkohol- och tobaksbruk. När man jobbar
förebyggande med ANDT främjar vi även den psykiska hälsan och vice versa. Psykisk
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ohälsa är en riskfaktor till skadligt bruk av ANDT medans ANDT- missbruk ofta leder
till psykisk ohälsa.
Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
Genom minskad konsumtion av tobak kan vi minska antal tobaksplantage runt om i
världen. Tobaksodling ger stora miljöskador i låginkomstländer genom bland annat
skövling av skog för att skapa odlingsmark. Bönderna och deras familjers hälsa drabbas
då man använder starka kemikalier för att skydda odlingarna från skadedjur och gifterna
hamnar även i naturen vilket påverkar den biologiska mångfalden.1
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
En av det vanligaste skräpet i världen är cigarettfimpar. Fimparna läcker ut giftiga
kemikalier i naturen och vatten. Många djur äter upp fimparna och både djur och natur
förgiftas. 80 procent av allt skräp som finns i den svenska stadsmiljön består av
tobaksrelaterade produkter2.
Vingåkers gemensamma värdegrund
Allt arbete i kommunens organisation ska genomsyras av vår gemensamma värdegrund
Våga, Ansvar, Respekt och Stolt. Detta gäller även i det förebyggande arbetet.
Här är exempel på hur ANDTS-förebyggande arbete ska genomsyras av vår värdegrund:
- Vi ska våga agera när vi misstänker att någon i vår närhet missbrukar eller
skadas av att någon i deras närhet missbrukar ANDTS.
- Vi tar ansvar för att skydda barn som skadas av eget eller andras missbruk.
- Vi visar respekt för allas lika värde och integritet. Att bli bemöt med respekt
är särskilt viktigt när man befinner sig i en utsatt situation.
- Var stolt över att vara en bra förebild för andra.
Vingåkers Avfallsplan
I Vingåkers avfallsplan har vi ett mål om minskad nedskräpning. Som tidigare nämnts
står 80 % av skräp i städer av tobaksrelaterade produkter. Det finns inget som tyder på
att Vingåkers tätort inte är befriad från nedskräpning av bland annat fimpar,
cigarettpaket och snusdosor. Vi bör se över hur vi kan minska nedskräpningen av
tobaksrelaterade produkter för miljön, hälsan och för att bibehålla en attraktiv
stadskärna.
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter
2020 blir barnkonventionen svensk lag. Barns rättigheter ska alltid tas i beaktning och
det är därför särskilt viktigt att ha barnperspektivet med när vi verkställer våra
Lecours et al, 2012. Environmental health impacts of tobacco farming: a review of the literature.
Tobacco Control Vol 21 No 2: 191-196. Mars 2012
2 Håll Sverige rent. Värsta skräpet. https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/samlade-fakta-omskrap/varsta-skrapet-fimpen (hämtad 2019-01-15)
1
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handlingsplaner ute i verksamheten. Barn ska alltid komma i främsta rum vid alla beslut
som berör barn. Barnkonventionen och övriga mänskliga rättigheter är en utgångspunkt
som ska genomsyra allt arbete med ANDT.
Rökfri skoltid
Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
Relationen mellan barn och föräldrar fungera som både risk och skyddsfaktor när det
kommer till beroendeproblematik. Därför är det viktigt att föräldrar får stöd i sitt
föräldraskap och enligt barnkonventionen ska myndigheter och kommunen stötta
föräldrar i sitt föräldraskap.
Nationellt folkhälsopolitiska mål
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål för Sveriges folkhälsopolitik.
Målen är åtta stycken och har tydlig fokus på jämlik hälsa:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Syftet med målen är att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är avgörande för att
uppnå en god och jämlik hälsa.
Vingåkers folkhälsopolicy
Vingåkers folkhälsopolicy har syfte att visa i vilken viljeriktning det övergripande
folkhälsoarbetet ska utvecklas. Policyn identifierar tre fokusområden som är
prioriterade områden inom folkhälsoarbetet i kommunen. Dessa fokusområden är:
psykiska hälsa bland barn och unga, sysselsättning och utbildning. Utbildning och
sysselsättning är en viktig förutsättning för att uppnå jämlik hälsa i samhället.
Regeringens strategi inom området psykisk hälsa
Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 består av fem
fokusområden. Förebyggande och främjande insatser, tidiga insatser, tillgängliga
insatser, utsatta grupper, delaktighet och rättigheter, organisation och ledarskap 3.
Nationell Samordnare inom området psykisk hälsa. Regeringens strategi inom området Psykisk hälsa
2016-2020. Fem fokusområden fem år framåt. http://samordnarepsykiskhalsa.se/wpcontent/uploads/2016/08/psykisk_halsa_210x240_kort_se_webb.pdf
3
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Liksom många andra arbetsområden inom folkhälsan är dessa fokusområden viktiga att
prioritera. Detta gäller även i arbetet att förebygga missbruksproblematik. Genom arbete
med förebyggande av psykisk ohälsa kan vi minska missbruksproblematik i samhället.
Nationell handlingsplan för suicidprevention
Missbruk är en riskfaktor för suicid, därför är ANDTS-förebyggande arbete en del av
suicidpreventionen. Den nationella handlingsplanen för suicidprevention innehåller
bland annat mål om minskad alkoholkonsumtion hos befolkningen.
Vingåkers strategi för suicidpreventivt arbete
Vingåkers strategi för suicidprevention bygger på den nationella handlingsplanen för
suicidprevention. I kommunens strategi vill vi synliggöra de riskgrupper och
riskfaktorer som finns för suicid. En riskgrupp och riskfaktor är beroendeproblematik
och missbruk. Minskad alkoholkonsumtion hos befolkningen generellt, och arbete med
att minska alkoholkonsumtion bland högriskgrupper för suicid, identifieras som en av
åtgärderna som Vingåkers kommun ska jobba med för att förebygga suicid.
Tobacco Endgame
Länsstyrelser, kommuner och andra organisationer som ställt sig bakom och stödjer
”Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025” uppmanar att ett måldatum för utfasningen
av rökning i Sverige sätts på nationell nivå.
Våren 2018 beslutade kommunstyrelsen i Vingåker att stödja ”Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025” och ansluter sig till dom cirka 200 organisationerna som vill fasa
ut rökning i Sverige till fem procent eller lägre till år 2025.
Vingåkers Tobakspolicy
Som arbetsgivare vill kommunen erbjuda en bra arbetsmiljö för sina anställda och att
hälsan bibehålls. Kommunen vill bidra till minskning av rökning i samhället i stort, och
anställda ses som viktiga förebilder i kommunen. Vingåkers kommun har rökfri
arbetstid inklusive kortare pauser. Arbetsgivaren erbjuder tobaksavvänjning till
medarbetare och förtroendevalda. Ingen anställd får utsätta elever, brukare, kunder eller
medarbetare för tobaksrök eller tobakslukt. Snus får inte finnas i kund- ,vård-, brukar-,
och elevnära situationer.
Tillsammans mot brott
“Tillsammans mot brott” är ett nationellt brottsförebyggande program. Trygghet och
brottsförebyggande arbete är viktigt i ANDT-förebyggande arbete, både lokalt och
nationellt. En förutsättning för det brottsförebyggande arbetet är att det finns en bra
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samverkan mellan kommuner och andra aktörer. “Tillsammans mot brott” ger stöd för
att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete4.
Lokalt samverkansavtal
Vingåkers kommun har ett lokalt samverkansavtal med polis med syfte att utveckla det
arbete som kommun och polis kan göra tillsammans.
Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del i det ANDTS-förebyggande arbetet.
Många brott så som våldsbrott, rån eller övergrepp har någon koppling till ett missbruk
av ANDTS. Det kan finnas ekonomiska motiv eller utfört på grund av bristande
impulskontroll eller aggressivitet kopplat till alkohol- eller drogpåverkan.
Tillsyn av tobak och alkohol
Tillsyn av alkohol och tobak görs på både på nationell och lokal nivå. Polisen och
kommunen har gemensamt ansvar att kontrollera att tobaks-, e-cigarett och
alkohollagens regler följs.

Regeringens skrivelse 2016/17:126. Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program.
https://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-motbrott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
4
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Bruk och konsekvenser för kommunen
Skador på grund av ANDTS drabbar även anhöriga till personer som missbrukar. Det
kan innebära skador på foster, fysisk och psykisk misshandel, skadegörelse,
trafikolyckor, mord och det påverkar den psykiska hälsan hos anhöriga och närstående.
Alkohol
Alkohol skattas som den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. Unga
vuxna löper störst risk för dödsfall och ohälsa relaterat till alkohol. Det är ett mönster
man finner i hela världen. I medelåldern och bland äldre finns det en översjuklighet
orsakad av alkohol. Det är oftast kroniska sjukdomar som uppkommit av flera års
överkonsumtion av alkohol. Berusning är en bakomliggande orsak till många direkta
fysiska skador så som våldsbrott, drunkningar, bränder, fall och trafikolyckor. Riskabel
konsumtion av alkohol är en riskfaktor till Sveriges största folksjukdomar: cancer, hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Dessutom är alkohol giftigt för kroppens vävnader och
organ 5.
I Sverige har riskfull alkoholkonsumtion bland vuxna minskat och Vingåker följer den
trenden. Elever som gick i årskurs 9 i Vingåker som har uppgett att de druckit alkohol
de senaste 12 månader har också minskat visar undersökningen Liv & hälsa ung från
2017.

Andel (%) elever i åk 9 som har uppgett att de har
druckit alkohol under de senaste 12 månaderna

Andel (%) riskkonsumenter av alkohol, 18-84
år, 2017

Vingåker
25

Vingåker

80

Länet

Länet

20

60

15

40

10
20

5

0

0
Kvinnor

Män

2008

Totalt

Källan: Hälsan i Södermanland 2017,
Region Sörmland

2011

2014

2017

Källa : Liv & hälsa ung 2008-2017

5Systembolaget,

2017. Alkoholrapporten 2017.
https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/alkoholproblematik/alkoholrapporten_2017.
pdf
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Narkotika
Narkotikabruk ökar risken för skador både medicinskt och socialt. Sjukligheten och
dödligheten är mycket större bland narkotikaanvändare jämfört med övriga
befolkningen. Skador av narkotika kan uppkomma akut eller efter en tid av bruk. Detta
kan variera beroende på vilket slags substans som brukas 6.
Cannabis är den vanligaste illegala drogen som används. Cannabisbruk är ett område
som inte forskats på under lika lång tid som alkohol och tobak. Studier visar dock att
unga personers hjärnor är mer sårbara för cannabis än hos vuxna. En tidig debut och ett
regelbundet och omfattande bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av
hjärnan. Forskning har visat att cannabisbruk kan leda till försämrade kognitiva
funktionen, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel
schizofreni. Cannabisbruk som påbörjat i tidig ålder har kopplingar till lägre
utbildningsnivå, problem med skofrånvaro, arbetslöshet, lägre inkomst och bruk av
andra droger7.
2017 uppgav 6% av eleverna i åk. 9 att dom använt narkotika någon gång, vilket är
samma resultat som länet i snitt.
Andel (%) elever i åk 9 som har uppgett att de har använt
narkotika någon gång
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Folkhälsomyndigheten, 2017. Narkotikabruk och hälsa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-och-halsofarliga-varor/narkotikabrukoch-halsa hämtad 2019-03-15
7 Folkhälsomyndigheten, 2017. Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk. Artikelnummer 000622017https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0ec13c7b945949b0a5dec5e5e3938d77/
halsomassiga-sociala-effekter-cannabisbruk-00062-2017-webb.pdf
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Dopning
Dopning är den otillåtna användningen av medel för att höja den fysisk
prestationsförmågan. Det störta problemet inom dopning är användningen av anabola
androgena steroider (AAS). Den illegala användningen av dopningsmedel i Sverige
försörjs till största del av preparat som smugglats in i landet8.
Anledningen till att en person börjar bruka dopningsmedel ser olika ut. Studier visar att
det ofta är personer som är risktagare. Framförallt finns det tre grupper man kan dela
in dopningsanvändare i: idrottsmän, esteter eller våldsverkare. Idrottsmän var den
ursprungliga gruppen som började använda medel för att prestera bättre. Esteter
använde medlet i första hand för kosmetiskt syfte och för att närma sig ett skönhetsideal
som man strävar efter. Våldsverkare vill uppnå fysisk och psykisk förändring så som
styrka och kroppsnivå i syfte att slåss och ge ett skrämmande intryck. En användare av
dopningsmedel kan tillhöra en eller flera grupper eller använda medlet för andra syften
så som att bli berusad, höja upplevelsen från andra droger eller uppleva en mental
förändring. Dopning förekommer mest frekvent i åldrarna 18-34. Bland dom som brukar
är debutåldern runt 18-22 år 9.
Studier har visat att det finns fler som använder AAS bland dom som använder
kosttillskott. Detta tror man beror på att syftet av användningen ofta är detsamma och
att man väljer att gå över till AAS när kosttillskotten inte längre ger den effektökning
man önskar. Användning av kosttillskott kan även leda till att man, utan att veta om det,
får i sig AAS då man, efter stickprov, funnit att flera kosttillskott har varit kontaminerat
med AAS utan att redovisa det på innehållsförteckningen 8.
Brukandet ökar risken för högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke,
blodproppar i lungorna och levercancer. Vid överdos av AAS kan det leda till akut död.
Psykiska bieffekter är försämrat omdöme, förlust av impulskontroll vilket kan leda till
oprovocerade raseriutbrott. Aggressivitet och paranoia kan utvecklas och det är vanligt
med snabba humörsvängningar 8.
Tobak
Dödlighet på grund av rökning påverkas av när individen börjar röka. En tidig debut
ökar risken, och inte bara genom längre exponeringstid jämfört med den som börjar röka
senare. Det finns ungefär 53 sjukdomar som är relaterade till rökning. Av dessa finns
det 4 stora folksjukdomar: lungcancer, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Många som röker
drabbas av dessa folksjukdomar. Exempel på andra rökrelaterade sjukdomar är cancer i
flertalet olika organ, olika hjärt- och kärlsjukligheter, olika lungsjukdomar, sjukdomar
Statens folkhälsoinstitut, 2011. Dopning i samhället – Vad? Hur? Vem? Varför?.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7f85bcb5ad3c47729f9cc34027b015a6/dopning-isamhallet.pdf.pdf
9 Statens folkhälsoinstitut, 2009. Dopningen i Sverige- en invertering av utbredning, konsekvenser och åtgärder.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/afa590005b534414b624355c5320af19/r200
9-15-dopingen-i-sverige.pdf
8
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i matspjälkningsorganen, reproduktions- och graviditetsåkommor och fosterskador.
Rökning skadar inte bara rökarna själva utan också personer i deras närhet. Nyfödda
barn som utsätts för tobaksrök kan få andningsstörningar som i värsta fall kan leda till
plötslig spädbarnsdöd10.

Tobaksrökning i hemmet där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)

Källa: Kolada
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Nio av tio av de som röker började innan de fyllt 18 år. Sedan 1994 har det varit
förbjudet att röka på skolgårdar i grundskolan och gymnasieskolor i syfte att skydda
barn mot rök och minska hälsoriskerna. I december 2017 gjordes en kartläggning på
högstadier och gymnasieskolor i Sörmland. På 71% av skolgårdarna i Sörmlands länet
fanns det spår av rökning, vanligaste fynden var fimpar och cigarettpaket. I Vingåker
besöktes två grundskolor och man fann spår av rökning på samtliga11.
Socialstyrelsen, 2014. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19371/2014-3-4.pdf
11 Mikael Lindqvist, 2018. Länsstyrelsen Södermanlands län. Barns rätt till rökfri skolgård klaras inte på
sju av tio skolgårdar i länet.
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Andel (%) elever i årskurs 9 som har uppgett att de röker
dagligen eller ibland
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Vattenpipa är minst lika farligt som vanliga cigaretter. Traditionen att röka vattenpipa
är vanlig i Mellanöstern, Asien, Afrika och Indien. Det anses vara en social aktivitet
som är mysig och avslappnande. Tobaken i vattenpipor är ofta smaksatt med olika
essenser som kan smaka allt ifrån karamell till frukt eller örter. Smakerna kamouflerar
tobakssmaken och lukten vilket har lett till att många tror att vattenpipor är ofarlig. När
man analyserat röken från vattenpipa har man funnit att det innehåller lika mycket
kolmonoxid, tjärn, tungmetall och cancerframkallande ämnen som röken från cigaretter
12
.
Andel elever i åk 9 som har uppgett att de har rökt vattenpipa
under de senaste månaderna
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Med introduktionen av e-cigaretten har risken för nikotinförgiftning ökat.
Nikotinvätskan till e-cigaretter har en hög koncentration av nikotin vilket kan vara
livsfarligt att få i sig. I Sverige har rapporterna av förgiftning på grund av e-cigaretter

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402715a0f/1527601780302/Barnens%20r%C
3%A4tt%20till%20r%C3%B6kfri%20skolg%C3%A5rd%20klaras%20inte%20p%C3%A5%20sju%20av
%20tio%20skolg%C3%A5rdar%20i%20l%C3%A4net.pdf
12

Region Gotland. ”Myten om vattenpipor. https://www.gotland.se/71563
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ökat 13. Antalet samtal till giftinformationscentralen angående barn som förgiftats av
nikotin från e-cigaretter har ökat14.
Spel om pengar
Precis som andra missbruk kan spelproblem medföra allvarliga konsekvenser, inte bara
för personen med missbruket utan också personer i omgivningen. Det är ett missbruk
som kan leda till psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Barn är
särskilt utsatta om dom tvingas växa upp i en familj med spelproblem15.
Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Ungefär två procent av befolkningen har
spelproblem och 31 000 av dessa har alvarliga problem. Anhöriga lever ofta med
konsekvenserna i form av dålig ekonomi, konflikt, stress och psykisk ohälsa.
Konsekvenserna för personer med spelproblem och deras anhöriga liknar
konsekvenserna för personer med alkoholproblematik16.

Tobaksfakta, 2015. Sådana är nikotinets alla effekter på kroppen. http://www.tobaksfakta.se/wpcontent/uploads/2015/11/Om-nikotin.ny_..pdf
14 Giftinformationscentralen, 2019. Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter. Pressmeddelande
hämtad 2019-03-14. https://giftinformation.se/aktuellt/pressmeddelande-e-cigaretter/
15 Folkhälsomyndigheten, 2018. ”Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt”.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f3cabb24b7924bbb9f92b1c6a0a8b8b3/spel
problem-paverkar-bade-spelaren-narstaende-negativt.pdf
16 Folkhälsomyndigheten, 2017. ”Spel om pengar är en folkhälsofråga” .
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4f3d1175836843398dd7c9915f3b50e7/spel
_om_pengar_folkhalsofraga.pdf
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Målen
Vingåker kommuns mål för arbetet med ANDTS är samma som målen i den nationella
och regionala strategin förutom det sjätte målet vilket handlar om spel om pengar.
Nedan presenteras dessa mål och kortfattad information om varför det är viktigt att vi
på lokal nivå arbetar mot dessa mål.

Mål 1
Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Tillgänglighetsbegränsning är grunden till minskning av konsumtion av alkohol,
narkotika, doping och tobak. Kommunens tillsynshandläggare har därför en betydande
roll i det ANDT-förebyggande arbetet. Personalresurser, kompetens och
metodutveckling är viktiga för att arbetet ska vara effektivt. Från och med 1 juli 2019
har behovet av tillsyn ökat då en ny tobakslag trätt i kraft.
Det generella brotts- och ANDT-förebyggande arbetet bedrivs på många håll i
samhället, i skolor, på fritidsgårdar, i bostadsområden och i ideella organisationer.
Arbetet kan handla om att öka kunskap inom demokrati, medborgarskap, vägen till
inflytande, källkritik och förståelse för hur propaganda och manipulation fungerar och
att stärka föräldrar och föräldranätverk. Om unga känner mer tillit och gemenskap kan
det stärka och göra individer mindre mottagliga för en kriminell livsstil och/eller
missbruk.
Mål 2
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Att klara skolan med godkända betyg är den enskilt viktigaste faktorn för ett barns
framtida hälsa. Skolan kan även vara en viktig aktör i det preventiva ANDT-arbetet
genom undervisning om risker. Genom skolan kan man även nå föräldrar då föräldrars
inställning har stor betydelse för om barn väljer att dricka alkohol eller inte. För att
motverka langning är det viktigt att rikta insatser mot föräldrar och äldre syskon och
vänner.
Cannabis är den narkotika som missbrukas mest i Sverige, särskilt bland unga. Det finns
kopplingar mellan cannabisbruk i tidig ålder och lägre utbildningsnivå, skolfrånvaro,
arbetslöshet, lägre inkomst och större behov av ekonomiskt stöd samt bruk av andra
droger.

Mål 3
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Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk,
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
successivt minska.
Kommunen kan bidra till att förhindra att individer utvecklar riskabla levnadsvanor
genom tidig upptäckt och stöd. Anhörigstöd kan minska risken att familj och närstående
drabbas negativt. Elevhälsan är en viktig arena för att nå unga.
Dopning är ett växande problem i Sverige och konsumtion av dopningsmedel är
vanligast bland män 18–24 år. Dopning har kopplingar till aggressivt beteende och våld.
Konsumtionen motiveras ofta av estetiska själv och det är därför viktigt att arbeta med
att förändra stereotypiska ideal kring maskulinitet i samhället.
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.
Kommunen har tillsammans med landstinget ansvar för vård och stöd till personer med
missbruk och beroendeproblematik. Att ha en helhetssyn med samordnade insatser är
av stor vikt och gagnar individen, anhöriga och samhället i stort.
Det är viktigt att arbeta för jämställd- och jämlikhet i vården och att alla ska ha samma
möjlighet att ha inflytande på verksamheten.

Mål 5
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund
av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
minska.
Sörmland tillhör de län som har högst andel barn 0-4 veckors ålder som utsätts för rök
i hemmet. Barn som utsätts för passiv rökning i tidig ålder riskerar i högre grad att
utveckla luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och de behöver oftare
sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för att barn drabbas av
plötslig spädbarnsdöd ökar om föräldrarna röker. Konsekvensen av ANDT-bruk
drabbar inte bara brukaren utan också personer i omgivningen. Barn som växer upp i
hem med missbruk av alkohol har en stor överrisk för självmord, olyckor och våld och
eget alkohol- och narkotikamissbruk i vuxen ålder. Dödlighet på grund av narkotika är
hög bland unga i Sverige. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma och fånga upp riskbruk
och beroende bland blivande föräldrar, samt uppmärksamma och erbjuda lämpligt stöd
till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT, eller som växer upp i
familjer med missbruk eller bristande omsorg, inklusive förekomst av våld som har
koppling till alkohol eller narkotika, utifrån deras förutsättningar och behov.
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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.
Vissa faktorer öka eller minskar sårbarheten hos individer och grupper. Det är
effektivare att arbeta med att stärka människors skyddsfaktorer, så som ekonomisk och
social trygghet, snarare än att bara fokusera på att ta bort riskerna. Barn med föräldrar
med spelproblem är särskilt utsatta. Föräldrarna kan få svårt att ta han om sina barn på
ett bra sätt. Det är viktigt att både föräldrarna och barnen får stöd.
Det är många ungdomar som spelar om pengar och det ökar risken för att man får
spelproblem som vuxen. Det är viktigt att skjuta upp speldebuten genom att skapa
spelfria miljöer och begränsa marknadsföringen.
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KS 2019/318

Fhb § 11

ANDTS-strategi för Vingåkers kommun
Folkhälsoberedningens beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige antar ANDTS-strategin för Vingåkers kommun.

Beskrivning av ärende
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 l. 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.
Må13. 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.
MålS. 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-05
ANDTS-strategi

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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Tid och plats

Tisdagen den 21 maj 2019, kl. 10.00-11.20 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i
Vingåker.
Beslutande ledamöter

Övriga deltagare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Ing-Mari Frössevi (C)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Anna Lejon CM)
Irene Sandqvist CM)

Johan Tranquist, område upplevelser
Ralf Hedin, kommunchef
Siri Ward, folkhälsosamordnare
Sara Abrahamsson, socialförvaltningen
Joacim Bock, kommunsekreterare

Paragrafer
Sekreterare

Joacim Bock

Ordförande

. . ~&:5.#J~. . . . . .
Anneli Bengtsson

Justerande

L~~~:~~~ r/..;;,~·· · · · · · · · · · · · · · · · ·
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KS 2019/336

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-13
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-13
Handläggare

Staffan Kjellman
0151-191 42
Staffan.kjellman@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/336

Ändring av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändring
av reglementet för samhällsbyggnadsnämnden enligt bifogat förslag.
Beskrivning 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.
Skäl till beslut
Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden uppdateras så att dess hänvisningar
överensstämmer med gällande lagstiftning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av t f samhällsbyggnadschef Staffan Kjellman.
Bakgrund
Regeringen har beslutat att ändra lagstiftningen för tobaksprodukter så att en ny lag
(2018:2088) om tobak och övrigaga produkter träder i kraft 1 juli 2019 och då ersätter
gällande tobakslag (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär bland annat att tobaksförsäljning blir
tillståndspliktig och att fler miljöer blir rökfria. För att samhällsbyggnadsnämnden ska
kunna ta beslut enligt den nya lagen behöver reglementet ändras så att de utgående
lagarna stryks och den nya lagen läggs till.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att reglementet ska ändras så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
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Ekonomiska konsekvenser
Ändringen av reglementet har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Reglemente sbn_ändring.doc

Staffan Kjellman
Biträdande samhällsbyggnadschef
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

408

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

2

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
Delegering från fullmäktige
Antal ledamöter och ersättare
Ordförandens uppgifter

3
3
3

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

Giltighetstid
Tills vidare

Processägare

1

Fastställd
Antaget av
kommunfullmäktige
2017-06-26, § 87
Senast reviderad

Beslutande
Kommunfullmäktige
Detta dokument gäller för
Samhällsbyggnadsnämnden
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker
kommuns nämnder.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
2§
Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, samt över byggnadsväsendet, vilket
innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den
prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt
-

plan- och bygglagen
miljöbalken
livsmedelslagstiftningen
tobakslagen
lagen om gaturenhållning och skyltning
lagen om civilt försvar
lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
lagen om bostadsanpassningsbidrag
strålskyddslagen
lagen om energideklaration för byggnader
lagen om lägenhetsregister
anläggningslagen
fastighetsbildningslagen
alkohollagen i de delar som gäller folköl
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
lag om tobak och liknande produkter

samt till ovanstående lagstiftning avhängiga förordningar och
föreskrifter.
-

Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifterna som
av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter inom på bygg- och miljöområdet
omfattar:
-

följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde och i det
sammanhanget utarbeta de förslag som är påkallade liksom

2
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-

medverka i planering i frågor där nämndens verksamhetsområde
berörs
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan
krävas av kommunen och svara för provtagningar som ålagts
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer

Delegering från fullmäktige
3§
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
• Inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att
föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal
• Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
områdesbestämmelser
1)Vid samtliga detaljplaner som inte kan anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
2)som meddelar bestämmelser enligt PBL (SFS 2010:900) 4 kap 5-15 §§
Nämnden äger vidare rätt att för kommunens räkning
‐ Rätt att påkalla fastighetsreglering eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § och 14 kap 1 §.
‐ Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen 18 §.
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att
kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen
inte
reglerar exploateringsverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar även rätt att förlänga
eller
förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt
att
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot
fastighetsägarens bestridande.
Antal ledamöter och ersättare
4§
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare
Ordförandens uppgifter

3
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5§
Det åligger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande att
- Närmast under Samhällsbyggnadsnämnden ha uppsikt över
nämndens ansvarsområde
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling inom nämndens verksamhetsområde liksom effektiviteten
i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- Främja samarbetet mellan Samhällsbyggnadsnämnden och
kommunens övriga nämnder
- Representera Samhällsbyggnadsnämnden vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden
beslutar annat i ett särskilt fall.
_____
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Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2018
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Missiv
Revisionsberättelse för år 2018
Revisionsrapport 2018
Årsredovisning 2018
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-20
Handläggare

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

KS 2019/271

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
Regionförbundet Sörmlands styrelse 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för
år 2018Beskrivning 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.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen gör samma bedömning som Regionförbundets Sörmlands revisorer, att
bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.
Bilagor
-

Missiv
Revisionsberättelse för år 2018
Revisionsrapport 2018
Årsredovisning 2018
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen
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Beslutet skickas till
Regionförbundet Sörmland

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Även 2018 präglades av insatser som kraftsamlade
Sörmland. Organisatoriskt skedde det genom att
förbereda regionbildningen inför 2019 tillsammans
med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten
och strategiskt skedde det genom att revidera
Sörmlandsstrategin.
Sörmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi som för Sörmland in i framtiden med koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En för
ändamålet inrättad politisk beredning kopplad till
regionstyrelsen har styrt framtagandet av strategin.
Förankringsprocessen kring den nya Sörmlandsstrategin omfattade alla kommuner, landstinget,
kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen med flera.
Funktionella samband, storregionala kontexter och
tvärsektoriellt förhållningssätt har varit särskilt viktiga
att värna för länets tillväxt, det gäller inte minst kopplingen till Stockholm och andra närliggande län. Två
inriktningar har prioriterats; växande arbetsmarknad
samt fungerande bostadsmarknad och under året
togs handlingsplaner fram för genomförandet
av inriktningarna.
En ny, flerårig länstransportplan har utarbetats,
som prioriterar åtgärder som ska finansieras med
länets statliga transportmedel för den kommande
perioden. Även detta arbete har inneburit en
omfattande process med kommunerna i länet.
Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och mellan andra län och måste
samplaneras med byggandet av bostäder med mera
som pågår i alla länets kommuner.

Årsredovisning 2018
Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland ©
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ÅRSREDOVISNING 2018

Under våren har även det storregionala samarbetet
i ”En bättre sits” startats för den kommande
flerårsperioden.
Kompetensförsörjning är en aktuell fråga för länet
och hela landets tillväxt och välfärd. Regionförbundet har ett statligt uppdrag att arbeta intensivare
med detta område, vilket under året formulerats i en
handlingsplan kopplad till Sörmlandsstrategin. Här
tillkommer arbetet med ”En bättre matchning” – det
storregionala samarbetet inom Östra Mellansverige
och Mälardalsrådet kring kompetensfrågor.

ÅRSREDOVISNING 2018

Särskilt roligt var att resultatet av regionförbundets
nya varumärkesundersökning även i år visade att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna
intrycket ökat i positiv riktning samt att personalen
uppfattas som professionell.
Under 2017 genomfördes en tematisk utvärdering
av det bredbandsarbete som regionförbundet genomför tillsammans med länsstyrelsen som bredbandskoordinator. Uppdraget finansierades av staten via
Post och Telestyrelsen. Utvärderingen redovisades
i början av 2018.

Verksamhetsutveckling sker allt oftare med digitalt
stöd, vilket fler förväntar sig och efterfrågar. Samtidigt är det en stor omställning att ta tag i för såväl
privata företag som offentliga organisationer och
investeringskostnaden är inte alltid blygsam. För att
identifiera hur behovet ser ut och hur den regionala
rollen kan stödja digitaliseringen i länet genomförde
regionförbundet en förstudie under året.
Frågan om elkraftsförsörjning uppkom under 2017
och påvisade allvarliga brister i effekttillgång, på
grund av ökad energianvändning genom teknisk
utveckling och befolkningsökning. Detta riskerar
att påverka möjligheterna för tillväxt i länet och
Mälardalen. Regionförbundet har genomfört ett
antal aktiviteter för att tillsammans med lokala,
regionala och nationella aktörer tydliggöra
situationen och behovet av nödvändiga åtgärder.
Under 2018 skedde satsningar inom näringslivsområdet inklusive besöksnäringen, bland annat kring
utveckling av turistiska översiktsplaner i länet. Samtidigt förbereddes krafttag för arbetet med det regionala uppdraget kring kompetensförsörjning och
digitalisering.

Kompetensförsörjning, lärande och skolavhopp har varit fokus i verksamhetsplanen 2015 tillsammans med samhällsplanering och
då särskilt infrastrukturplanering.
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Regionförbundets ändamål
enligt förbundsordningen
Förbundet ska vara ett organ för kommunerna
och landstinget i Sörmland för att ta vara på
länets möjligheter och främja dess utveckling.
I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens
möjligheter till delaktighet och insyn i verk-

samheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan
efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt
de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.

Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional
utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas
gemensamma företrädare i följande frågor:
S ärskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap
samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars
värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.
Verkställa regionala uppdrag från staten.
Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde.
 nsvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att
A
tillföra förbundet.

Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny
förordning för att stärka det regionala tillväxtarbetet
(2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens
nationella strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020.
Förordningen innehåller bestämmelser om det
regionala tillväxtarbetet och statliga myndigheters
medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar
och roller. Den klargör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i samverkan

med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter. Även
näringslivet och det civila samhällets organisationer
ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordningen pekar bland annat på att ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del
i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på
i arbetet med att revidera Sörmlandsstrategin.

Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen
Regionförbundet omfattas av lagen om samverkansorgan och ska enligt denna utföra följande uppgifter:

 ölja upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
F
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.


Utarbeta
och fastställa en strategi för länets
utveckling som kommuner och landsting avser att
genomföra i samarbete med andra parter.

I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 föreslås att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen
omfattar samtliga län. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 januari 2019, det vill säga i samband
med den planerade regionbildningen i länet, varvid
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen upphör
att gälla vid utgången av 2018.

Samordna insatser för genomförandet av strategin.
 esluta om användningen av vissa statliga medel
B
för regionalt tillväxtarbete.
 pprätta och fastställa länsplaner för regional
U
transportinfrastruktur.
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Redovisning av måluppfyllelse
Den 20 juni 2018 fattade regionstyrelsen om en ny
Sörmlandsstrategi. Föreliggande årsredovisning utgår
från 2018 års verksamhetsplan och budget, som i sin
tur relaterar till den tidigare Sörmlandsstrategin 2020.
Årsredovisningen följer därmed upp dess inriktning
och mål.
Förbundet har det övergripande ansvaret, men om
tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående
samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med
hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer.

Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande
verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål har i verksamhetsplanen för 2018 olika
projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen
beslutat att regionförbundet skulle arbeta med under
året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som
skulle uppnås under året.
Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå
och redovisas i denna årsredovisning

Sörmlandsstrategin 2020
Mål och strategier

/

8

Projekt

Aktivitet

Projektmål 2018

Aktivitetsmål 2018
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Huvudverksamhet

1

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och
vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda
möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av
kompetens som finns

10

Projekt

Regional kompetensplattform

Projektmål

Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan inom
kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Projekt

Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning
och arbetsmarknad ingår. I övrigt finansiering av ett antal aktiviteter som återfinns i
kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier
inom mål 1.

Projektmål

Särskild finansiering från Tillväxtverket för att genomföra uppdraget om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med 2018 års villkorsbeslut.

Uppföljning
av mål

Aktiviteter är genomförda enligt plan, däribland flertalet av de insatser som ingår
i kompetensberedningens handlingsplan. Resultatet av beredningens arbete har
spridits i ett digitalt magasin ”Uppdrag Kompetens” samt via årets ”Kompetensforum”.

Uppföljning
av mål

En utredning kopplad till regeringsuppdraget har genomförts inom ramen för projektet ”Kompetenssamverkan Teknik”. Här har behovet av regionalt samarbete inom validering och gymnasial yrkesvuxutbildning studerats. Tyngdpunkten i arbetet har varit att förbereda för att ta fram
regionala målsättningar i en handlingsplan för ”Växande arbetsmarknad”.

Budget

650 000 kronor

Budget

0 kronor

Utfall

587 000 kronor

Utfall

23 000 kronor (projektet har intäkter 700 tkr, kostnader 700 tkr)

Projektslut

2018-12-31

Projektslut

2019-06-30

421

11

ÅRSREDOVISNING 2018

Projekt

Kompetenssamverkan Teknik

Projektmål

Syftet är att utveckla långsiktigt hållbara regionala strukturer för samverkan mellan
kompetensförsörjning, utbildning och arbetsliv för att tillgodose den kompetensbrist
som uppstår i industri, industrinära branscher och de biobaserade näringarna i Sörmland till följd av teknikomställning och marknadsförändringar. Projektet finansieras
fullt ut av Europeiska socialfonden.

Uppföljning
av mål

Inom ramen för det grundläggande kompetensarbetet har projektet genomfört bakgrundsstudier om regionalt samarbete inom validering och gymnasial yrkesvuxutbildning. Projektet
har också påbörjat en kompetenskartläggning av biobaserade näringar samt lagt upp en plan
för utveckling av en regional samarbetsstruktur mellan utbildning och arbetsliv.

Budget

0 kronor

Utfall

0 kronor (projektet har intäkter 1,3 mkr, kostnader 1,3 mkr)

Projektslut

2020-02-28

Projekt

Politisk kompetensberedning

Projektmål
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Målet med beredningen är att öka kunskapen om utbud och efterfrågan av kompetens i länet samt att driva frågan om matchning av kompetens mellan arbetstagare
och arbetsgivare. Beredningen är även styrgrupp för implementering av handlingsplanen och initiering av nya insatser i linje med det regionala kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under regional
kompetensplattform eller som egna poster.

Uppföljning
av mål

Beredningen följde under året upp mandatperiodens verksamhet och presenterade
resultatet för regionstyrelsen. Särskilt tema för året var digital omvandling i arbetslivet, vilket också var ämnet för en studieresa som gjordes till Västerbotten och det
var också årets tema på ”Kompetensforum”.

Budget

100 000 kronor

Utfall

113 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra universitet
och högskolor

Projektmål

Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa akademiskt stöd inom
framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens
högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och
forskningsområden.
Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll att säkerställa länets
behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas.

Uppföljning
av mål

Insatser har bedrivits för att stödja länets utbildningschefer inom innovationsledning
samt kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare. Fortsatt finansiering av
välfärdsteknikprojektet HV3D.

Budget

700 000 kronor

Utfall

550 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete
Projekt

Projekt #jagmed

Projektmål

Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som syftar till att fler
unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina gymnasiestudier alternativt hitta andra
vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Uppföljning
av mål

Projektet har under året 2018 stöttat deltagarna i delprojekten, verkat för implementering av resultat i kommunerna samt spridit erfarenheter till skolor i och utanför
länet. Under projektets avslutningsfas, hösten 2018, har utvärdering av resultat
presenterats, avslutande lärkonferenser i Katrineholm, Nyköping och Oxelösund har
genomförts. Erfarenhetsutbyten till skolpersonal från andra kommuner i Sörmland har
genomförts. En konferens med temat inkludering har genomförts i Nyköping.
En periodiseringseffekt påverkade resultatet negativt 2018.

Budget

350 000 kronor

Utfall

1 009 000 kronor

Projektslut

2018-12-31
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden

Projekt

Mobilisering ESF-projekt och kompetensförsörjningsprojekt

Projektmål

I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i EU-arbetet har ett
behov av förstudiemedel och medfinansiering av projekt identifierats.
Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, näringsliv, kommuner,
ideella organisationer med flera, för att genomföra utvecklingsprojekt som leder till
ökad tillväxt och minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.

14

Uppföljning
av mål

Mobilisering av nya socialfondsprojekt under våren 2018 resulterade i två beviljade
projekt. Ett för kompetensutveckling av utlandsfödda anställda inom vården i Eskilstuna och Nyköping samt ett ÖMS-projekt med fem län kring kompetensbehov inom
industribranschen. Sörmlands inriktning är utveckling av arbetsplatsnära elektronikutbildningar och berör företag inom fyra kommuner. En ansökan med målgrupp unga
15-24 år fick avslag på grund av medelsbrist. Mobilisering av projekt kring utrikesfödda kvinnor samt unga 15-24 år påbörjades under hösten. Då ESF-rådet inte
gjorde någon ytterligare utlysning söktes och beviljades medel från SKL för stöd till
nyanlända i sen skolålder.

Budget

500 000 kronor

Utfall

255 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Handlingsplan för stärkt socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sörmland

Projektmål

Tillväxtverket finansierar en kartläggning av socialt entreprenörskap i Sörmland som
ska ge ökad kunskap om nuläge och utvecklingsbehov för socialt entreprenörskap
och företagande i Sörmland.

Uppföljning
av mål

En handlingsplan är framtagen. Inom ramen för handlingsplanen kan sedan ansökan
om utvecklingsprojekt göras.

Budget

0 kronor

Utfall

63 000 kronor (projektets intäkter 200 tkr, kostnader 200 tkr)

Projektslut

2018-10-31

423
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Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt

Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Projektmål

Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transportoch infrastrukturområdet genom att genomföra strategier och aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet är att stödja och vara verksam i organisationerna och på så
sätt bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt.
I arbetet ingår bl. a. genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet är
delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Räta linjen.

Uppföljning
av mål

Arbetet i Nyköping Östgötalänken AB, NÖAB, fortlöper. Ostlänken ingår som ett objekt i beslutad nationell plan. Arbetet med planering av inriktning på bolagets arbete
pågår. Verksamheten kommer att drivas vidare fram till bolagets avveckling år 2022.
Biogas Öst med BioDrive Öst bidrar med stöd och kompetensförstärkning inom
olika utvecklingsområden. Ett projekt har påbörjats för att visa på olika vägar mot att
minska nuvarande fossilberoende i transportarbetet. Regionförbundet Sörmland finns
representerat i Biogas Östs styrelse.
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Budget

440 000 kronor

Utfall

343 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Projektmål

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och följa upp den
regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget. Här ingår också arbetet med ”En bättre sits”.

Uppföljning
av mål

Genomförandet av länstransportplanen har fortgått enligt de modeller för samverkan
som regionförbundet byggt upp med olika intressenter i länet.
Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året. Stor vikt
har lagts på ”EBS-processen” och systemanalysarbetet tillsammans med sex andra
län. Regionförbundet har arbetat aktivt med att ta fram en storregional godsstrategi
inom EBS-arbetet.

Budget

120 000 kronor

Utfall

13 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

424
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Projekt

Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projekt

Förvaltning och utveckling av Näckrosleden

Projektmål

Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering genom att utveckla
ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas och regionförbundets löpande arbete i
processen. Verktyget omfattar planering och ansökan om statlig medfinansiering till
uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.

Projektmål

I uppdraget att förvalta Näckrosleden har avtal med enskilda väghållare tecknats.
Under året förväntas Trafikverket godkänna cykelleden som nationell turistcykelled.
I samband med det kommer aktiviteter för att förstärka resmål och rastmöjligheter
längs med leden att göras.

Uppföljning
av mål

Projektet har tagit fram en modul för hantering av behov och brister på kommunal
väg vilka är föremål för statlig medfinansiering. Användningen av modulen medför
avsevärd tidsbesparing i arbetet samt ger en tydlig överblick över behov och brister
på kommunal väg. Kommunerna kommer att lägga in samtliga behov och brister i
modulen. Modulen har tagits väl emot av kommunerna och öppnar på sikt för andra
mer rationella arbetssätt.

Uppföljning
av mål

Arbetet med utvecklingen av Näckrosleden har fortgått genom avtalsskrivningar med
enskilda väghållare samt olika analyser av leden. En skyltplan tas fram och planering
pågår för en drift- och underhållsplan för leden. Förankring med Trafikverket kring
leden har skett under våren och ett projekt för att utreda kvarvarande trafiksäkerhetsbrister på Näckrosleden har startats. En ansökan har lämnats in till Trafikverket.

Budget

300 000 kronor

Utfall

250 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Utredningar och övrig verksamhet

Projektmål

Under året kommer utredningar inom området hållbara transporter, inkl. godstransporter och attraktiva bytespunkter att genomföras. Dessa genomförs i samarbete med både storregionala och regionala aktörer. Inom ramen för deltagandet i
projektet ”EU2020Going local” fortsätter engagemanget att undersöka förutsättningarna och villkoren för Sörmland inom området cirkulär ekonomi. Under denna
rubrik ingår också att verka för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa nödvändiga
förutsättningar för produktionen av lokalproducerat förnyelsebart drivmedel vilket
kan användas i det sörmländska transportarbetet och på så sätt bidra till de
nationella klimatmålen.

Uppföljning
av mål

Via Biogas Öst och BioDrive Öst har regionförbundet tidigare medverkat till två ansökningar för byggande av biogasanläggningar i Sörmland. I december togs beslut
att inte fullfölja planerna med den ena. Sörmland deltar även i andra regionala initiativ rörande förnyelsebara drivmedel och cirkulär ekonomi.

Ytterligare en modul för brister på statliga vägar är under framtagande. När de båda
modulerna är på plats ges en möjlighet till överblick och olika sammanställningar för
behov och brister på länets väginfrastruktur.
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Budget

750 000 kronor

Utfall

795 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Projektmål

Arbetet med att ta fram den nya länstransportplanen som pågick under 2016 och
2017 aktualiserade behovet av att revidera nuvarande cykelstrategi. Cyklandet
har generellt ökat sedan nuvarande strategi togs fram och de satsningar som kan
genomföras i enlighet med den nya länstransportplanen behöver värderas utifrån en
förnyad strategi.   

Uppföljning
av mål

I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den fysiska planeringen
av åtgärder. Detta har gjort att flera vägplaner tagits fram och åtgärdsvalsstudier har
genomförts för samtliga stråk utpekade i den regionala cykelstrategin. Ett nytt projekt
har startat under året, Potentialstudie cykel, som är ett samverkansprojekt med Västmanland, Örebro och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Studien blir
ett underlag för kommande revidering av cykelstrategin och kommunal planering.

Budget

400 000 kronor

Utfall

393 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

/

Under året har en förstudie tagits fram som studerat Sörmlands förutsättningar för
landbaserad fiskodling som en del i en regional utveckling. Slutrapporten planeras
vara klar under början av 2019.
Budget

650 000 kronor

Utfall

396 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

425
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Projekt

Utveckling av Skavsta som internationell transportnod

Projektmål

Målet är att aktivt stödja arbetet med Skavstaområdets tillväxtpotential och hur flygplatsen kan utvecklas till en internationell nod för flyg-, tåg- och vägtransporter med
koppling till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet ”Skavsta Access 2.0”
samt att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och
regionförbundet.

Uppföljning
av mål

20

Regionförbundet har deltagit aktivt i arbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet med påverkansåtgärder i samhällsplaneringsfrågor på nationell nivå kring Skavsta.

Budget

300 000 kronor

Utfall

330 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

/
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Förstärkning på infraområdet med koppling till kollektivtrafik

Projektmål

Tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten förstärks området strategisk planering
med inriktning på hållbar samhällsplanering med lokal, regional och storregional
infrastruktur och kollektivtrafik i fokus.

Uppföljning
av mål

En rekrytering av en infrastrateg som tillträdde i slutet av sommaren har genomförts.
Lönekostnaden belastar personalbudgeten.

Budget

450 000 kronor

Utfall

0 kronor

Projektslut

2018-12-31

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland

Projekt

Bredband/e-förvaltning

Projektmål

Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten för både fast och mobilt nät. Regeringens nationella målsättning om 100 Mbit/s
till 90 % av hushållen utgör delmål till 2020. Därefter ska Sörmlands regionala
strategi om 100 % eftersträvas. Förbundet kommer även tillsammans med
länsstyrelsen, att fungera som regional bredbandssamordnare.

Uppföljning
av mål

Marknadssituationen har förändrats markant det senaste året eller t.o.m. halvåret.
Tätorterna är nu i stort sett fibrerade och det som nu återstår är landsbygden.
Kostnaden för att bygga på landsbygden i kombination med låg betalningsvilja och
bristande efterfrågan gör att utbyggnadstakten minskar. Arbetet med att skapa regional samordning inom den digitala transformationen fortlöper. Arbetet med att skapa
regionsamordning inom digitaliseringsområdet fortsätter. En digitaliseringskoordinator
är anställd sedan årsskiftet.

Budget

500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000 kronor från Postoch telestyrelsen, kostnader 1 357 000 kronor).

Utfall

638 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor

Projektmål

Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor, långsiktiga
bostadsstrategiska frågor och regional fysisk planering.

Uppföljning
av mål

Den politiska beredningen med ledamöter från kommunerna och landstinget har
träffats med fokus på arbetet med länstransportplanen och beredning av remisser.
Diskussioner har också förts om hur bostadsfrågorna kan utvecklas.

Budget

120 000 kronor

Utfall

14 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

426
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Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Projekt

Ung företagsamhet (UF)

Projektmål

Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i
länets gymnasieskolor.
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att
inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande.

22

Uppföljning
av mål

Aktiviteterna inom Ung företagsamhet har ökat kraftigt under året. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. Verksamhet sker i de flesta
av länets gymnasieskolor. Regionförbundet deltog på den årliga Sörmlandsmässan
för Ung företagsamhet, som ordförande i innovationsprisets bedömningsgrupp.

Budget

285 000 kronor

Utfall

285 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Samarbete med Nyföretagarcentrum

Projektmål

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

Uppföljning
av mål

Nyföretagarcentrum stödjer utvecklingen av nya och blivande företag samt
företagare. Avstämningar under året har skett för att följa upp verksamheten.

Budget

Projekt

Almi Internationella invandrarförening (IFS)

Projektmål

Via Almis företagsrådgivning ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få
rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få
rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.
Rådgivning till personer med utländsk bakgrund ingår i Almis verksamhet och har
till uppgift att främja företagandet. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för
ekonomi, jämställdhet och kulturell integration.

Uppföljning
av mål

Almis rådgivning till personer med invandrarbakgrund har överförts till deras ordinarie
utbud av finansiering och rådgivning. Inom Almi finns fyra personer med speciella
språkkunskaper för detta ändamål. Personer som inte har startat företag har erbjudits
seminarier i grupp på annat språk. Företagare som redan är etablerade har erbjudits
rådgivning enligt Almis målgruppsmodell på annat språk.

50 000 kronor

Budget

900 000 kronor

Utfall

46 000 kronor

Utfall

902 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projektslut

2018-12-31

427
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Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus

Projekt

Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Projektet har pågått i drygt tio år som en del i Vinnovas Vinnväxt-program.
Finansiering erhålls även från EU:s regionalfond. Projektets områden är fältrobotik,
industrirobotik och hälsorobotik.
Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som Vinnova och EU:s
regionalfond ställer på projektet.

Uppföljning
av mål

Robotdalen har under året ökat sin närvaro och synlighet i Sörmland och har genomfört olika aktiviteter i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Förstudier för robotisering
har genomförts på ett antal industriföretag i länet. Ett arbete pågår för införande av
ny teknik inom Vård&Omsorg i Eskilstuna kommun, som förväntas få spridning till
andra kommuner i länet.

Projekt

Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering”

Projektmål

Under 2017 antog regionstyrelsen strategin för ”Smart specialisering” i Sörmland.
De tre styrkeområdena: 1.Avancerad tillverkning för krävande miljöer 2.Biobaserade
näringar – hållbar produktion och effektiv distribution 3.Verksamhetsnära digitala
tjänster, pekades ut. Länet förväntas gemensamt arbeta för att stärka de tre områdena. Regionförbundet medfinansierar insatser i samtliga områden. Målet är att
de utpekade områdena utvecklas och ökar sin konkurrenskraft såväl nationellt som
internationellt.

Uppföljning
av mål

Samverkansplattformen FriS, med Almi, MITC och Östsv. Handelskammaren har
arbetat uppsökande hos industriföretagen och bidragit med råd, kontakter och
lotsning av företagen till olika utvecklingsprogram och insatser i och utanför länet.
Tillsammans med länsstyrelsen har det tagits fram en ny livsmedelsstrategi. Agro
Sörmland, samverkansplattformen för gröna näringar, har utvecklats och driver nu
flera egna projekt och forskningssamarbeten med akademi och näringsliv. Agro
Sörmland deltar aktivt på de nationella branscharenorna och arrangerar aktiviteter för
utveckling av företag inom den gröna sektorn. Projektet ”Stolt Mat i Sörmland” bidrar
också till de gröna näringarnas utveckling, med fokus på förädlingssteget. Arbetet
inom verksamhetsnära digitala tjänster redovisas under Mål 2.

Budget

1 400 000 kronor

Utfall

2 758 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2

Projektmål

Inom ramen för samarbetet i Östra Mellansverige har de fem länen pekat ut fyra
gemensamma utmaningsområden. Runt dessa sker gemensamma satsningar med
finansiering både från EU, nationellt och regionen. I Östra Mellansverige har följande
områden identifierats: 1.Smart industri 2.Hållbar livsmedelsförsörjning 3.Morgondagens energilösningar 4.Life Science med välfärd och hälsa. Styrkeområdena
sammanfaller i viss mån med de sörmländska. Sörmland medfinansierar de
utmaningsområden som har påverkan på tillväxten i länet.

Samarbete pågår med Agro Sörmland kring ny teknik i lantbruket. Robotdalen ingår i
aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS-regionen.
Budget

1 000 000 kronor

Utfall

1 016 000 kronor

Projektslut

2019-12-31

Projekt

Utveckling av det regionala innovationssystemet

Projektmål

Inom ramen för strategin för smart specialisering samordnas ett väl fungerande innovationsstödsystem, som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor,
organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft
och ökad tillväxt samt för att lösa angelägna samhällsutmaningar. Målet är att systemets aktörer, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt med
varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer, för att tillsammans ge ett
så heltäckande stöd som möjligt.
I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning, Munktell Science
Park, Create Business Incubator och Mötesplats Innovation.

24

Uppföljning
av mål

En viss omstrukturering av länets innovationssystem pågår. Ett särskilt aktörsnätverk,
Regional Exportsamverkan, har bildats som stöttar företag i exportfrågor. Inflödet
till inkubatorn Create har ökat under året. Ett Hackaton med hållbarhetstema har
genomförts i Nyköping. En handlingsplan för stöd till socialt företagande har tagits
fram. Mötesplatser för innovationssystemet har genomförts vid två tillfällen under året
med olika teman. Verksamt.se/sormland erbjuder de sörmländska företagen digital
information om stöd för utveckling, export, finansiering med mera.

Uppföljning
av mål

Ett antal projekt och förstudier pågår inom tre av de fyra gemensamma utmaningsområdena, flera av dem med finansiering via Tillväxtverket och EU:s strukturfonder.
Nya kontakter och samarbeten har skapats mellan aktörer i de olika regionerna, men
även nationellt och internationellt. På EU-nivå sker utbytet via de olika S3-plattformarna.
Samverkan över regiongränserna i ÖMS bidrar till det regioninterna arbetet i respektive region och möjligheter till långsiktigt samarbete har upptäckts på flera områden.

Budget

2 430 000 kronor

Budget

1 000 000 kronor

Utfall

2 920 000 kronor

Utfall

635 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projektslut

2018-12-31

428
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Projekt

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området
industriell teknik, produktutveckling och innovation. I samarbetet ingår industriföretag
i Mälardalen, från olika delar av Sörmland samt Mälardalens högskola. Målet är att
MITC, i samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till att stärka
industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. Till år 2020 ingår medfinansiering
till projektet ”Transmission”.

Uppföljning
av mål
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MITC har under de senaste åren tagit rollen som ledande stödaktör för industriell
utveckling i Sörmland. Inom FriS-samarbetet med Almi och Östsv. Handelskammaren
ges stöd till små och stora industriföretag för bl. a ökad digitalisering och bibehållen
konkurrenskraft. Hittills har ca 150 företag besökts inom samarbetet. MITC ingår i
aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS. Genom ERUF-projektet ”TransMission”
stöttas den tunga fordonsindustrins teknikomställning. Uppbyggnad har påbörjats av
ett produktionstekniskt labb i Eskilstuna, som väntas vara i drift sommaren 2019.

Budget

500 000 kronor

Utfall

500 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher

Projekt

Handlingsprogram för näringslivsutveckling

Projektmål

Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd
med länets kommuner och deras näringslivsfunktioner.

Uppföljning
av mål

Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer fokuserar på
tillväxt i företagen. Näringslivscheferna styr agendan. Gruppen arbetar med gemensamma frågeställningar och målsättningar. Regionförbundet samordnar och för in
frågor från regionalt och nationellt håll.

Budget

100 000 kronor

Utfall

15 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Det regionala turismutvecklingsuppdraget

Projektmål

Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling.
I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutveckling, där en viktig del är
att professionalisera näringen och att öka lönsamheten i företagen.

Uppföljning
av mål

Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destinationer
fortsätter. Uppföljning sker såväl skriftligt som muntligt. De muntliga avstämningarna
genomförs regelbundet. Arbetet med digitaliseringen i företag fortsätter att vara en
av de viktigaste insatserna de närmaste åren. En stor del av ersättningen för det
regionala uppdraget växlas upp med regionalfondsmedel för att stärka arbetet med
digitaliseringen i företag. Nytt är ett intensivare arbete med “influencers”. Allt inom
uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna. Andra starka insatsområden är
turistisk översiktsplanering samt matupplevelser.

Budget

4 000 000 kronor

Utfall

4 000 000 kronor

Projektslut

2019-09-30

429
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Projekt

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Projektmål

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora
företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering
med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och
samverkan i Östra Mellansverige. I aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av
de politiskt beslutade ägardirektiven.

Uppföljning
av mål

Almis basuppdrag innebär både rådgivning och finansiering till företag med tillväxtpotential. Från årsskiftet arbetar Almi enligt en målgruppsmodell för att definiera kunders behov av stöd. För alla kunder görs en behovsanalys.

Budget

5 900 000 kronor

Utfall

5 745 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Almi, regionspecifikt uppdrag

Projektmål

Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för tillväxtföretag,
medlen ska också ses som medfinansiering till nationella- och EU-initiativ.

Uppföljning
av mål

Det regionspecifika uppdraget var även 2018 delvis riktat till Almis deltagande i
FriS-samarbetet för att stötta industrins utveckling. Almis innovationsrådgivare
ingår i FriS arbetsgrupp.

Budget

500 000 kronor

Utfall

1 000 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Almi invest

Projektmål

Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige.
Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in
främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden medfinansieras
av EU:s regionalfond.

Uppföljning
av mål

Finansieringen av Almi Invest består av två generationers fondprojekt med bas i
de regionala strukturfondsprogrammen. Dessa är tidsbegränsade och Fond 1, som
startade 2009, har ett slutdatum i augusti 2020. Fond 2 startade sent 2015 och har
sitt slutdatum år 2027. Redan vid ingången av projekten var intentionen att uppnå
långsiktighet, dvs hitta en modell där kapitalet revolveras och återanvänds i respektive region efter fondperiodernas slut. Under året fattade styrelsen beslut om att låta
samtliga tillgångar som ligger kvar i Almi Invests fonder vid fondtidens slut ligga kvar
hos Almi Invest för fortsatta investeringar i regionen.

Budget

920 000 kronor

Utfall

920 000 kronor

Projektslut

2019-12-31

430

•
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Projekt

Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Projektmål

Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål ekonomi som
också får finansiering från EU:s regionalfond.

Uppföljning
av mål

Inom regionalfondens område koldioxidsnål miljö är regionförbundet medfinansiär
i två projekt. Det handlar om energieffektivisering i företag samt solenergi. Vi har
representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och diskuterar gemensamma projekt inom Östra Mellansverige. Nya projekt är på väg under början av
det kommande året.

Budget

300 000 kronor

Utfall

317 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

431
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Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö
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Projekt

Regional fysisk planering

Projektmål

Med utgångspunkt från bland annat de storregionala planeringsunderlagen fortsätta
arbetet med att ge den reviderade Sörmlandsstrategin ett rumsligt perspektiv. En
regional fysisk planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som
tillväxtplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Detta ska ske genom en
utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög
grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet
och regionen.

Uppföljning
av mål

I den antagna Sörmlandsstrategin finns ett kapitel som befäster arbetet med en
regional fysisk planering. Strategin innehåller två nivåer av strukturbilden och ger
på så sätt det regionala tillväxtarbetet ett rumsligt perspektiv. Med medel från
Tillväxtverket har arbetet med strukturbild nivå 3 fortskridit under hösten i form av
GIS-analyser och arbetsgruppsträffar.

Budget

200 000 kronor

Utfall

24 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Storregionalt planeringssamarbete

Projektmål

Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen
för Östra Mellansverige (ÖMS) och dess arbete med att ta fram gemensamma
storregionala planeringsunderlag.

Uppföljning
av mål

Samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) träffas kontinuerligt och har
under året fokuserat på vilket sätt de strategiska inriktningarna i ÖMS-dokumentet
ska kunna implementeras. Ett upphandlingsunderlag har utarbetats för kommande
uppdrag avseende analys av funktionella samband och storregional samverkan –
med fokus på Östra Mellansveriges nodstäder.

Budget

100 000 kronor

Utfall

0 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Landsbygdsutveckling, inklusive ”Stolt mat i Sörmland”

Projektmål

Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis länsstyrelsen göra
insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt inom detta är ”Stolt mat i Sörmland”.

Uppföljning
av mål

Tillsammans med länsstyrelsen arbetar regionförbundet med frågor som gäller landsbygdsutveckling. Uppföljning sker genom gemensamma möten. Stolt mat i Sörmland
finansieras gemensamt av Sörmlands sparbank, Rekarnebanken, regionförbundet
och länsstyrelsen. En livsmedelsstrategi tas fram tillsammans med länsstyrelsen.
Strategin ska vara klar till årsskiftet.

Budget

175 000 kronor

Utfall

475 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

432
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Projekt

Politisk beredning för jämlik hälsa

Projektmål

Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och
driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa kontra ohälsa.

Uppföljning
av mål

En rapport färdigställdes ”Sörmlandsstrategin – ett folkhälsodokument?” som
beredningens ledamöter via en länsturné tog till samtliga länets kommunfullmäktige,
landstingsfullmäktige samt regionstyrelsen, för presentation och diskussion.

Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna
Projekt

Stöd till integrationsinsatser i länet

Projektmål

Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som
en tillväxtfaktor. Fokus ligger på medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till
samverkan i regionen kring frågan.

Uppföljning
av mål

Tillsammans med länsstyrelsen har regionförbundet stöttat kommunernas arbete
med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). En regional plattform för
DUA-samordnarna har skapats. Två träffar har arrangerats där fokus har varit olika
teman som är aktuella i kommunernas DUA-arbete.
Tillsammans med länsstyrelsen och Strängnäs kommun anordnades ett seminarium
med temat ¨kultur och integration som utvecklingskraft¨. Planering för nästa del i
seminarieserien har påbörjats. Regionförbundet har under året fortsatt engagerat
sig i länsstyrelsens integrationsstrategnätverk och deltar i ett nationellt nätverk för
regionala integrationsstrateger.

Budget

175 000 kronor

Utfall

77 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Jämställd regional tillväxt

Projektmål

Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt verka för att
kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala
satsningar på hållbar tillväxt. Inom denna budgetpost ingår också regionförbundets
interna arbete med att förverkliga planen för jämställd regional tillväxt.

Uppföljning
av mål
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Beredningen har följt och tagit del av MDH:s projekt Hjälpmedel och Välfärdsteknik
i 3 dimensioner (HVD3). Beredningen har också följt SKL:s arbete för att ta fram
en samlad strategi för hälsa som mynnade ut i följande målrubriker; God och jämlik
hälsa för barn och unga, med tre mål och indikatorer, god och jämlik hälsa, leva
livet hela livet, med sex mål och indikatorer, god kvalitet med elva mål och
indikatorer, hållbart och uthålligt med fyra mål och indikatorer.
Budget

100 000 kronor

Utfall

2 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Insatser för genomförande av handlingsplanen för klimat och miljö

Projektmål

Regionförbundet har fått regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
integrera klimat- och miljöperspektivet i tillväxtarbetet. Energifrågor med koppling till
klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ökat genomslag för dessa perspektiv i
strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Under året
kommer insatser på området att identifieras och genomföras.

Uppföljning
av mål

Handlingsplanens aktiviteter har till stor del planerats att ingå i regionförbundets
ordinarie verksamhet. Utbildning av personal och politiker ingår i projektet för Agenda
2030, Glokala Sverige. En utbildningsinsats för tjänstepersoner anordnades i oktober
2018. Tillsammans med länsstyrelsen har ett seminarium för elfordon genomförts.
Regionförbundet har även bistått länsstyrelsen i revideringen av den regionala klimatoch energistrategin och deltagit i Sörmlands miljö- och klimatråd. Som en förberedelse
för regionbildningen har erfarenhetsutbyten gjorts med landstinget och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och en benchmarkingstudie för att se hur andra regioner och
landsting organiserar arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor.

Arbetet med det treåriga regeringsuppdraget avslutades under hösten. Kommunikationsmaterialet ”JÄ!” har tagits fram under regeringsuppdraget, testats och anpassats.
En lanseringskonferens för ”JÄ!”, för länsstyrelsens länsstrategi för jämställdhet och
för plattformen ettjamstalltsormland.nu har genomförts. ”JÄ!” har presenterats vid ett
flertal sammankomster. Inom ramen för regeringsuppdraget och i samarbete med
ÖMS har även ett sätt att jämställdhetsintegrera regionalfondsprocesser tagits fram.
Modellen har presenterats vid flertal tillfällen och arbetet med att sprida och förankra
modellen fortsatte under året. Under avslutningsfasen av regeringsuppdraget har två
handlingsplaner tagits fram. Den ena för det fortsatta arbetet med Sörmlands egen
kommunikationssatsning, den andra för det fortsatta samarbetet med modellen och
jämställdhetsintegrering inom ÖMS-samarbetet.

Budget

50 000 kronor (Den nationella delen är helt projektfinansierad:
intäkter 600 000 kronor från Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).

Utfall

82 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Under våren beslutades att energifrågor blir ett nytt ordinarie område för regionförbundet. En del av budgeten för handlingsplanen har använts för att genomföra
åtgärder inom energiområdet då det finns tydliga kopplingar mellan energifrågor och
klimat- och miljöfrågor. Inom ramen för energiområdet har bland annat rapporten
”Räcker elen” tagits fram och en konferens om elförsörjningen arrangerades tillsammans med länsstyrelsen i Södermanland.
Budget

300 000 kronor

Utfall

284 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

433

35

• -1

ÅRSREDOVISNING 2018

ÅRSREDOVISNING 2018

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020
Projekt

Ledningskonferens 2018

Projektmål

Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av
den globala ekonomin, inspirera till nytänkande samt att utveckla relationerna mellan
regionförbundet och dess medlemmar.

Uppföljning
av mål

Ledningskonferensen 2018 hade rubriken ”Den nya regionen” och dess möjligheter
att kunna påverka länets framtida utveckling tillsammans med kommunerna och
övriga aktörer. Konferensen förlades till Sundbyholms slott utanför Eskilstuna den
14–15 maj. Temat för konferensen var framsyn och ledarskap med anledning av den
kommande regionbildningen.
Till konferensen inbjöds, förutom presidierna i kommunerna och landstinget, även
ledande tjänstepersoner i de tre organisationer som skulle komma att bilda Region
Sörmland; landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet. Totalt deltog
56 personer från de tre olika organisationerna.
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Kraftsamling Sörmland

Projektmål

Arbetet med regionbildning fortsätter under året och även arbetet med revideringen
av Sörmlandsstrategin. Under året kommer Sörm-landsstrategins digitala version att
utvecklas med bland annat en portal för öppen data. I regionbildningsarbetet kommer
processen att sammanlänka de tre organisationerna regionförbundet, kollektivtrafikmyndigheten och landstingen in i en allt intensivare fas.

Uppföljning
av mål

Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen i juni. Strategin lanserades i digitalt
format. En portal för öppen data har skapats. Arbetet med regionbildningen har
engagerat många av regionförbundets medarbetare under året.

Budget

2 280 000 kronor

Utfall

826 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Budget

100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 450 000 kronor,
kostnader 550 000 kronor)

Utfall

133 000 kronor

Projekt

Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder

Projektslut

2018-12-31

Projektmål

Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja
befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och
ekonomiska resurser under hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom
förbundskontoret.

Projekt

Morgonsoffor

Projektmål

Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/
Oxelösund, KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt att
stärka vårt varumärke.

Uppföljning
av mål

/

Projekt

Under året har totalt åtta Morgonsoffor genomförts i Nyköping/Oxelösund, fyra i KFVområdet och fyra i Gnesta vilket är helt i enlighet med projektmålet. Utöver detta har
regionförbundet arrangerat en Mälardalssoffa i Almedalen tillsammans med Mälardalsrådet, Region Örebro och Region Västmanland.

Budget

100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor och kostnader
250 000 kronor)

Utfall

129 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

/

Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i
länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska
finnas på regionförbundet.
Uppföljning
av mål

Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige. Inom länet tillhandahåller regionförbundet också hjälp
och stöd till mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har länen i Östra Mellansverige fortsatt att mobilisera inom området CO2 och för gemensamma insatser
inom socialfondsområdet.

Budget

650 000 kronor

Utfall

499 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

434
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Projekt

Tematisk utvärdering

Projekt

Nätverk för EU-samordnare

Projektmål

I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk
utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden.

Projektmål

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan
stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i
strukturfondsarbetet.

Uppföljning
av mål

En nätverksträff har genomförts under perioden.

Budget

15 000 kronor

Utfall

0 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF)
samt Nordiska skärgårdssamarbetet.

Projektmål

Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.

Uppföljning
av mål

Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och informationstillfällen i SEF.
Under året har medlemskapet i Nordiska skärgårdssamarbetet även fått
tjänstemannaresurser.

/

Under 2018 är målet att utvärdera arbetet med strukturfonderna.
Uppföljning
av mål

Budget

/
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En utvärdering av det gemensamma arbetet med strukturfonderna har upphandlats
och beräknas vara klar i februari 2019. Syftet med utvärderingen är att undersöka
och göra en bedömning av vad fonderna har bidragit till i Sörmland. Det handlar
dels om och på vilket sätt samarbetet inom NUTS-området och Östra Mellansverige
har bidragit till att stärka den regionala utvecklingen i Sörmland, dels om regionalfondernas utfall i Sörmland. Utvärderingen ska också ge svar på hur arbetet har
utvecklats jämfört med tidigare programperioder samt förslag på hur arbetssätten
kan utvecklas med anledning av bildandet av Region Sörmland.
300 000 kronor

Utfall

0 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Sörmlandsdatabasen

Budget

210 000 kronor

Projektmål

Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och kommunernas
analysbehov samt ansvara för att den återkommande uppdateras med relevanta
data. Härigenom får användarna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och mer
mångfacetterat sätt analysera utvecklingen. Ett viktigt mål är också att uppfylla de
åtaganden som följer av SCB:s krav på sekretess samt att stödja övriga användare
med kunskap i analysfrågor.

Utfall

231 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Reglab

Projektmål

Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära
sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala
analyserna.

Uppföljning
av mål

Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att delta i och ta del
av de lärprojekt och kunskapsseminarier som arrangeras. Under året har regionförbundet deltagit i det så kallade ”Framsynsarbetet”.

Budget

100 000 kronor

Utfall

97 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Uppföljning
av mål

I enlighet med regionförbundets avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och
rådgivning i databashantering och sekretessregler för länets användare. SCB:s krav
på sekretesshanteringen har skärpts ytterligare. Användare av databasen är, förutom
regionförbundet, Sörmlands samtliga kommuner och landstinget.

Budget

150 000 kr

Utfall

184 000 kronor

Projektslut

2018-12-31
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Projekt

Övergripande extern kommunikation

Projekt

Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård

Projektmål

Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket Regionförbundet
Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets mål i Sörmlandsstrategin 2020.

Projektmål

Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner, med landstinget
som värdkommun. Syftet är att tillvarata samverkanssynergier, öka effektivitet,
förbättra kvalitet och skapa en så likvärdig service som möjligt inom regionen.
Verksamheten delfinansieras av Regionförbundet Sörmland, vilket regleras i
överenskommelse med nämnden.

Uppföljning
av mål

NSV har haft fem sammanträden under året. I april genomfördes ett tvådagarsmöte.
Stort fokus har varit på de områden där särskilda mål antagits.

Inför den kommande regionbildningen ska berörda målgrupper veta att vi kan regional utveckling; vi kan Sörmland, vi har kompetensen och vi vet hur det går till.
Detta sker ur tre perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den regionala
utvecklingen i länet.
Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra främsta kanaler såsom
nyhetsbrev och hemsida och inte minst genom alla de möten och nätverk som vi
aktivt medverkar i.

/

Några exempel på beslutsärenden under 2018:
• Frågor rörande hjälpmedel, indikatorer för uppföljning, egenavgifter

Uppföljning
av mål

Under året har vi publicerat totalt elva nyhetsbrev varav det sista blev ett tack och hej
från alla medarbetarna. Utöver det har hemsidan och vårt Facebookkonto uppdaterats kontinuerligt. Två träffar har hållits med kommunikationschefsnätverket varav
ett även riktade sig till det stora kommunikatörsnätverket som bjöds in till förmiddagens föreläsning med Paul Rapacioli från nättidningen “The Local” vars uppdrag är
att ge en mer sanningsenlig bild av Sverige än vad flera utländska medier gör.

• Reviderade riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården
• Reviderade riktlinjer för trygg hemgång
• Innovation och välfärdsteknik
• Följeforskning, trygg hemgång

En andra träff med det stora nätverket arrangerades under hösten där temat var
tjänsteutveckling.

• Kartläggning hälsoundersökning av barn
Nämnden har även haft diskussionsfrågor på agendan, palliativ vård, syn- och
hörselinstruktör, kompetensutveckling i hörselfrågor samt SIP i kriminalvården.

Flera debattartiklar har publicerats under året på temat regional utveckling och en
särskild kommunikationsinsats gjordes i samband med att den nya reviderade
Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen den 20 juni.

/
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2018 avslutades med att den gamla utställningen från 2012 uppdaterades och
kompletterades med bidrag från de senaste åren. En summering av de gångna
åren togs också fram i form av en liten skrift som fick namnet ”Tillbakablickar”.

Budget

2 700 000 kronor

Utfall

2 700 000 kronor

Budget

1 250 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Utfall

948 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Samverkan kultur och turism

Projektmål

Under året kommer insatser att göras för att knyta kulturområdet och turismområdet
närmare varandra.

Uppföljning
av mål

Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget. Under våren genomfördes
ett länsövergripande seminarium. Planering pågår för en utredning som ska leda till
en handlingsplan för de kommande årens arbete.

Budget

400 000 kronor

Utfall

397 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt

Sekreterarskap strukturfondpartnerskapet

Projektmål

Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget.

Uppföljning
av mål

Regionförbundet har under året tillhandahållit en person som sekreterare åt
Östra Mellansveriges strukturfondspartenskap.

Budget

0 kronor

Utfall

-288 000 kronor (positivt resultat)

Projektslut

2018-12-31
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Politisk styrning
Regionstyrelsen, det politiska organet för regional
utveckling i Sörmland, består av 33 ledamöter och lika
många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio
kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen

1

2

Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet
har under 2018, det fjärde och sista året under mandatperioden, haft sex sammanträden. Dessa har, förutom
interna diskussioner och beslut, innehållit information
och medverkan från följande externa aktörer

#jagmed delprojekt: om unga till utbildning och arbete

Regiondirektör
Regional analys

Regional
utveckling

Administrativ enhet

Regional analytiker

Biträdande
regiondirektör

Administrativ chef HR-chef

Strateger
Trafikverket: om Citybanan och Ostlänken

Regionsekreterare,
administratörer, ekonom,
kommunikationschef
och kommunikatör

Löwenholm consulting: om tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen samt
fiberutbyggnaden i Sörmland

Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: lägesrapport, destinationsutveckling samt fortsatt utförare
av det regionala operativa turismuppdraget
Business Sweden/Data med Katrineholms och Eskilstuna kommuners respektive logistikcenter:
om internationella företagsetableringar
Agro Öst: lägesrapport, utvecklingsprojekt och samarbeten, kopplingar till Agro Sörmland och
Vreta Kluster

Cradlenet: om cirkulär ekonomi och 17 globala mål för hållbar tillväxt

Landstinget: om regionbildning (övrigt).
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Antalet tillsvidareanställda vid förbundskontoret uppgick vid slutet av året till 23 personer, varav 16 kvinnor
och 7 män. Regionförbundet har vid behov kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.
Efter det att Sörmlandsstrategin antagits av regionstyrelsen i juni påbörjades arbetet med att ta fram handlingsplaner. Den nya strategin beskriver ett arbetssätt
som är flexibelt och anpassningsbart. Ett tvärsektoriellt
arbetssätt ska vara vägledande för det regionala arbetet.
Ett internt utvecklingsarbete har därför pågått med att
utveckla kontorets arbetsprocesser. Insatser kring kontorets digitala stöd har också genomförts under året.

Övriga insatser:

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fyra
beredningar; kompetensberedningen, beredningen
för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen
för jämlik hälsa samt beredningen som styrgrupp för

Arbetet med regionbildning och en ny Sörmlandsstrategi har varit intensivt och resurskrävande med ett
flertal medarbetare engagerade i olika arbetsgrupper
tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten. Arbetet med länets infrastruktur har förstärkts med en ny funktion som infrastrateg.

Sörmlandsstrategin, se separata presentationer. Dessa
beredningar har under året haft fyra, fyra, två respektive ett sammanträde.

Från och med 2015 har förbundskontoret haft ett
löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet har
löpande följts upp internt i verksamheten och även
rapporterats i delårs- och årsbokslut.
Under perioden januari-december har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:
	Elförbrukning på kontoret: 10 758 kWh 2018,
(11 291 kWh 2017).
Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
- Hyrbilar: 25 342 km 2018, (16 844 km 2017).
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 81 804 km
2018, (83 023 km 2017).
Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
- Kopiering och utskrift av dokument: 115 946
stycken 2018, (126 355 stycken 2017).
- Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2018,
(55 500 stycken 2017).
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Budgetavstämning

Regionförbundets resultat och finansiella mål
Budgetavstämning (i miljoner kronor)

Årsredovisningen visar förbundets ekonomi under
tiden januari – december 2018. För att erhålla en
rättvisande bild av regionförbundets ställning och
resultat har intäkter och kostnader periodiserats till
den period som de avser.
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun,
varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges
de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Regionförbundets finansiella mål:
Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
 get kapital på en nivå som ger finansiell handlingsE
beredskap, det vill säga 12 miljoner kronor.

Nivån
för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort
sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga
skulder.
För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt
mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 §) ha
en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga
kostnaderna.

+0,3 miljoner kronor. Det ligger nära den prognos som
gjordes i samband med delårsbokslutet som förutspådde
+0,5 miljoner kronor.
I samband med delårsbokslutet gjordes en samlad
bedömning att avvecklingskostnaderna skulle uppgå till
cirka 12 miljoner kronor. Utfallet för avveckling 2019
landade på 4,1 miljoner kronor där 3,2 miljoner är
personalrelaterat till förbundskontoret.
Det som tillkommit gentemot prognosen är en avsättning till SKL:s pensionsstiftelse på cirka 3,2 miljoner
kronor (inkl. löneskatt 3,9 mkr).
I delårsprognosen förväntades det totala resultatet för
regionförbundet 2018 bli minus 11 480 tkr. Utfallet för
helår 2018 blev minus 7 783 tkr.
Det egna kapitalet för perioden uppgår till 8,2 miljoner
kronor. Då regionförbundet nu är under avveckling är
de finansiella målen inte längre i fokus.

Budgetavvikelse

Utfall
2017

Utfall
2018

Budget
2018

42,76

42,76

00,00

40,79

2,07

2,10

-0,03

2,03

14,71

5,00

9,71

6,91

1,06

0,20

0,86

0,47

60,60

50,06

10,54

50,20

Tillväxtverket2

15,51

15,51

00,00

15,51

Summa

15,51

15,51

00,00

15,51

Summa intäkter

76,11

65,57

10,54

65,71

-50,39

-40,17

-10,22

-42,41

-2,26

-2,35

0,09

-2,23

-30,76

-22,10

-8,66

-19,86

-0,47

-0,95

0,48

-0,65

-83,89

-65,57

-18,32

-65,15

-7,78

0,00

-7,78

0,56

Intäkter
Medlemsavgifter
Ersättning personal Länsstyrelsen
Externa intäkter projekt och aktiviteter
huvudverksamhet
1

Övrigt

Summa
Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1

Kostnader
Huvudverksamhet
Politisk styrning
Förbundskontoret
Övrigt3
Summa kostnader
RESULTAT

Utfallet för regionförbundet för perioden januari –
december uppvisar ett negativt resultat, -7,8 miljoner
kronor.
Här är det viktigt att hålla isär ordinarie verksamhet,
avvecklingskostnader samt avsättning till framtida
pensioner (SKL:s pensionsstiftelse). Den ordinarie
verksamheten uppvisar ett blygsamt positivt resultat,
1 Bland annat ränteintäkter och externa föreläsningar m.m.
2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning.
3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet och kommunchefsträffar.
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Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten
Mål

1

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
budgetutfall

I Sörmland finns goda förutsättningar för
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har goda möjligheter att
rekrytera rätt kompetens
2 300 000

2

Utfall
period

Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser

Sörmland har starka
samband med omvärlden

4 030 000

2 550 000

2 950 000

2 300 000

2 205 000

- 250 000

+ 1 080 000

Sörmland har ett
konkurrenskraftigt näringsliv
19 265 000

Sörmland har hållbara och
attraktiva livsmiljöer

22 002 000

21 190 000

- 2 737 000

1 100 000

1 121 000

1 475 000

- 21 000

8 255 000

5 862 000

7 460 000

+ 2 393 000

34 950 000

34 485 000

34 630 000

+ 465 000

Medel till ännu ej definierade
projekt/aktiviteter

Övriga insatser
TOTAL NETTOKOSTNAD

Huvudverksamheten uppvisar ett positivt resultat med
cirka en halv miljon kronor. Vissa förskjutningar mellan målområdena har skett. Målområde 3 har genererat
mer kostnader än budgeterat. Detta beror bland annat
på att förstärkningar av kontoret inte kunnat genomföras och att externa tjänster för att utföra de regionala
insatserna behövts köpas in.

ESF-projektet #jagmed har finansiering
1 från ESF-rådet. Det redovisar vid bokslutstillfället ett resultat som överstiger budget.
Projektet bedöms dock vara i balans vid projekttidens
slut. Mobilisering av ESF-projekt har inte nått budget.
En orsak till detta är att ESF-rådet omorganiserat sin
verksamhet och inte haft så många utlysningar som
förväntat.

Även detta år har präglats av framtagandet
2 av en ny länstransportplan som tagit mycket
personella resurser i anspråk. Det storregionala samarbetet i Mälardalsrådets ”En bättre sits”
genererade inga kostnader under året. Beredningen
för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett
flertal gånger men har inga aktiviteter som belastade
budgeterade medel. Det digitaliseringsinitiativ som
påbörjades under 2017 har fortsatt och beräknas löpa
till 2020. Under året erhöll regionen statliga medel för
en digitaliseringskoordinator.

håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit
till finansieringen av aktiviteterna. Dessa utbetalas i
efterhand mot redovisade kostnader.

Arbetet med regional fysisk planering har
fått finansiering beviljat från Tillväxtverket.
Projektet kallas ”Tillväxt i Sörmland kräver
planering”. Beredningen för jämlik hälsa har träffats
under året men hade inga aktiviteter som belastade
budgeterade medel. En extra satsning på samarbetet
”Stolt mat” har gjorts under året.
Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål
I posten ”Kraftsamla Sörmland” ingick både aktiviteter inför regionbildningen och revideringen av
Sörmlandsstrategin. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De avsatta
medlen för EU:s stödstruktur har inte nyttjats fullt ut.
Den tematiska utvärderingen kom igång sent och har
inte genererat några kostnader under året.

Inom området har insatser för förverkligandet av strategin för smart specialisering
intensifierats under året. Vissa insatser var
tänkta att genomföras med hjälp av förstärkningar på
kontoret. Dessa har inte kunnat genomföras.
Istället har externa arbetsinsatser behövt köpas in.
Extra insatser har utförts bland annat av Almi. Vad
gäller arbetet med smart specialisering pågår det både
inom länet och gemensamt med andra län i Östra
Mellansverige. Här har medel både från nationellt
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Politiska styrningens ekonomi
Kostnader för den politiska styrningen avser
sammanträdesarvoden till regionförbundets
förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens
presidium och arbetsutskott. Det inkluderar också
arvoden till de fyra politiska beredningar som tillsatts samt övriga kostnader relaterade till det
politiska uppdraget. Övriga sammanträdeskostnader som till exempel lokalhyra samt regionförbundets revisorer och representation ingår också.

För helår 2018 är budgeterad kostnad 2,3 miljoner
kronor för den politiska styrningen. Utfallet för
perioden januari-december landar på 1,8 miljoner
kronor. Därutöver tillkommer avvecklingskostnader för regionstyrelsen 2019 på cirka
0,4 miljoner kronor.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning
Årsbudget för förbundskontorets kostnader uppgår
till 22,1 miljoner kronor. Kostnad för 2018 uppgår till
30,8 miljoner kronor. De två största förklaringsposterna till att budgeten överskridits är att avvecklingskostnader för 2019 beräknas uppgå till
3,7 miljoner kronor samt att en extra avsättning till
SKL:s pensionsstiftelse är gjord där regionförbundets
pensionsreserv är placerad, belopp cirka 3,2 miljoner
kronor. Till pensionsavsättningen tillkommer även en
löneskatt på cirka 0,7 miljoner kronor. Denna
avsättning tryggar framtida pensionsåtaganden.
Några andra poster som belastar resultatet i högre
grad än budget är avskrivningar där restvärdet ska
vara noll vid årsskiftet, semesterlöneskuld samt
inhyrd administrativ resurs från Manpower. Övriga
kostnader för förbundskontoret som till exempel
lokaler, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial m.m.
ligger väl i linje med budget.

Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 23 personer,
varav fjorton kvinnor och sju män. Sjukfrånvaron har
varit 4,50 procent vilket är 0,29 procent lägre jämfört
med föregående år. Regionförbundet har också varit
anslutet till företagshälsovården och subventionerat
kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter.

I

Länsstyrelsen har under 2018 överfört statliga medel
till regionförbundet på 2,1 miljoner kronor, vilket är
beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.
Regionförbundet har under året hyrt lokaler av
Klövern Magasinet AB samt köpt tjänster inom löneoch ekonomiadministration, drift och underhåll av
datasystem/datakommunikation samt postservice.

Kostnader för arbetskraft är budgeterat helår 2018 till
19,1 miljoner kronor. Utfall ackumulerat december
landar på 26,5 miljoner kronor. Förklaringen till att
utfallet är högre än budget är som nämnts ovan, det
vill säga främst avvecklingskostnader för 2019 där
3,2 miljoner är personalrelaterat samt avsättning till
pensionsstiftelse.
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Resultaträkning (tkr)

Allmänna redovisningsprinciper
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal
Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och
rekommendationer som Rådet för kommunal
redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis.
Årsredovisningen
Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter
och olika former av uppdragsintäkter. Den använda
uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande
bild av verksamhetens utfall.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för
värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda
avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna
investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
Som anläggningstillgångar avses investeringar med
en ekonomisk livslängd på minst tre år. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och
inventarier - fem år. I och med att regionförbundets
verksamhet övergår till Region Sörmland från och
med 2019-01-01 kommer datorer och inventarier att
skrivas av helt och hållet under 2018, d.v.s. restvärdet
kommer att uppgå till noll kronor vid årsskiftet.
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas
upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre.
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Löner
Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid
redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i
december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader. Sociala avgifter
interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg
vid lönebokföringen.

2018

Not

2017

Rörelsens intäkter med mera
Nettointäkter

1

Övriga rörelseintäkter

2

Summa intäkter med mera

74 883

65 647

1 227

59

76 110

65 705

Pensionsförpliktelser
Rörelsens kostnader

KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som
avsättning i balansräkningen (blandmodellen).
Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser
är intjänade efter 1998. Regionförbundet har avsatt
medel i SKL:s pensionsstiftelse.

I

Leasingavtalen betraktas som operationella, och
redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av
leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid
redovisas enligt rekommendationen från RKR.
Bidrag
Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen beslutas och även
löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs
när utbetalning sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats
från projektet. Det innebär att regionförbundet kan
ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats.

3

-52 128

-42 406

Personalkostnader

4

-31 291

-22 577

Avskrivningar

5

-434

-128

-83 852

-65 111

-7 743

594

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Ansvarsförbindelser
Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas
som åtagande och ska betalas inom ett till fem år.

Övriga

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

I

-3

-3

Räntekostnader och liknande resultatposter

-37

-25

Summa resultat från finansiella poster

-40

-29

Summa resultat från finansiella poster

-7 783

565

Periodens resultat

-7 783

565

Avgår realisationsvinster, med mera

-7 783

565

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

-7 783

565

Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
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Balansräkning (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)
2018-12-31

Not

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Kassaflödesanalys (i tusen kronor)

2018

2017

Likvida medel vid periodens början 1 januari

20 859

18 114

-7 783

565

434

128

-7 349

693

1 580

-110

Anläggningstillgångar
Inventarier, datorer och installationer

6

0

407

Periodens resultat

Finansiella anläggningstillgångar

7

519

519

Avskrivningar som belastar detta resultat

519

926

Summa tillförda medel

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel
8

39

2 895

9

1 525

970

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

3 968

3 247

Likvida medel

11

24 085

14 747

Kortfristiga placeringar

12

Summa omsättningstillgångar

0

6 112

29 618

27 971

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder
Summa förändring av rörelsekapital
Medel från den löpande verksamheten

9 523

1 266

11 103

1 156

3 755

1 849

Nettoinvesteringar
SUMMA TILLGÅNGAR

30 136

28 897

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital

13

- därav periodens resultat
Avsättningar

14

Långfristiga skulder

8 246

16 029

-7 783

565

500

1 000

0

0

Investeringar i aktier och andelar

0

0

Investeringar i övriga anläggningstillgångar

-27

-104

Summa nettoinvesteringar

-27

-104

FINANSIERING
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar

0

0

Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder

-500

1 000

Summa finansiering

-500

1 000

3 228

2 745

24 085

20 859

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

15

10 243

5 143

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

11 147

6 725

Summa kortfristiga skulder

21 391

11 867

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

30 136

28 897

20 386

18 656

20 386

17 140

11

2 393

Förändring av likvida medel
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut

Ställda panter
Ansvarsförbindelser 31 december
Pensionsförpliktelser enligt KPA

17

Tillgångar i pensionsstiftelse
Regionförbundets leasingavtal är operationella
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Noter

Noter (i tusen kronor)

2018

Noter (i tusen kronor)

2017

Not 4

Arvoden, uppdragstagare
Nettointäkter
Medlemsavgifter

Bilersättningar, traktamenten
4

Regionala medel länsstyrelsen
Uppdragsintäkter och regionala medel
Övriga bidrag
Summa nettointäkter
Not 2

42 759

40 786

2 065

2 028

30 008

22 779

50

53

74 883

65 647

Personalavveckling

Övriga rörelseintäkter
Konferensintäkter

205

0

Övriga intäkter

1 021

59

Summa övriga rörelseintäkter

1 227

59

2017

-14 227

-12 364

-1 084

-1 229

-344

-330

Personalkostnader
Löner och ersättningar till anställda

Not 1

2018

-3 183

0

Delsumma löner och ersättningar

-18 839

-13 923

Sociala avgifter enligt lag och avtal

-6 904

-5 015

Pensionskostnader

-4 251

-2 956

Övriga personalkostnader

-1 298

-684

Summa soc. Avgifter och pensioner

-12 452

-8 654

Summa personalkostnader

-31 291

-22 577

Antal

Antal

7

6

Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro
Not 3

Övriga externa kostnader
Bidrag och medfinansiering

-25 206

-19 715

Antal tillsvidareanställda

Konsultkostnader för projekt

-17 350

-15 057

Män

Gemensamma konsultkostnader

-1 586

-329

Kvinnor

16

14

Lokalkostnader

Totalt

23

20

Sjukfrånvaro i %

%

%

-1 167

-945

Kontors- och förbrukningsmaterial

-513

-522

Reparation och underhåll

-129

-71

Datakommunikation, telefon, porto och kopiering

-293

-266

Ålder

Redovisnings-, löne- och revisionstjänster

-579

-681

0-29

0,00%

0,00%

-2 083

-1 741

30-49

0,80%

3,24%

50

7,80%

1,55%

Totalt

4,50%

4,79%

Män

0,00%

0,20%

Kvinnor

6,60%

4,59%

Totalt

4,50%

4,79%

89,50%

73,04%

-434

-128

Konferenser och sammanträden som arrangerats
Konferenser som arrangerats och vidarefaktureras
Resekostnader
Information
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

-72

0

-1 066

-767

-525

-910

-1 559

-1 402

-52 128

-42 406

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro

4

Medlem

4

Medlem

Avgift för 2018 helår kr

33 914 700

Flens kommun

519
451282
604

Eskilstuna kommun

3 236 192

Trosa kommun

363
305132
658

Nyköpings kommun

1 678 585

Oxelösunds kommun

342
290601
824

Katrineholms kommun

1 061 396

Gnesta kommun

323
283315
701

Strängnäs kommun

1 042 279

Vingåkers kommun

278
244935
812

Landstinget Sörmland

54

Avgift för 2018 helår kr

Not 5

Avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0

0

-434

-128
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Noter (i tusen kronor)

Not 6

2018

2017

Materiella anläggningstillgångar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar, försäljningar med mera
Utgående ack. anskaffningsvärden

809

1 161

27

104

0

-456

836

809

-402

-730

Årets avskrivningar

-434

-128

0

456

-836

-402

0

407

Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Noter (i tusen kronor)

Not 12

Ingående ack. avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar med mera

Not 7

ÅRSREDOVISNING 2018

Finansiella anläggningstillgångar, aktier

0

6 112

Ingående eget kapital

16 029

15 465

Periodens resultat

-7 783

565

8 246

16 029

Andra avsättningar

-500

-1 000

Not 15

Leverantörsskulder

-10 243

- 5 143

Not 16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-439

-386

Upplupna sociala avgifter och pensioner

-4 115

-2 965

Semesterlöneskuld och upplupna löner

-5 250

-814

Upplupna kostnader

-1 342

-1 725

0

-835

-11 147

-6 725

16 406

15 014

3 980

3 642

Summa

20 386

18 656

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse

17 216

15 040

3 170

2 100

20 386

17 140

11

2 393

Not 13

Eget Kapital

Utgående eget kapital
Not 14

Avsättningar

Personalens källskatt
20

20

ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5%

499

499

Förutbetalda intäkter

Totalt

519

519

Summa

39

2 895

Not 8

Kundfordringar

Not 9

Övriga fordringar

Not 17

Pensionsförpliktelser
Avsatt till pensioner

Redovisad moms
Övriga fordringar
Totalt

Löneskatt 24,26 %
1 525

966

0

4

1 525

970

Avsättning i bokslut
Not 10

Förutbetalda kostnader övrigt
Upplupna intäkter projekt

0

919

900

3 049

1 796

0

0

Periodiserade leverantörsfakturor

0

551

Totalt

0

0

3 968

3 247

24 085

14 746

Not 18

Leasingavtal med mera
Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella.
Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.

Likvida medel
Bankmedel likvidkonto
Handkassa
Summa

56

0

Upplupna intäkter övrigt
Prel. ankomstreg. leverantörsfakturor

Not 11

Summa

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

2017

Kortfristiga placeringar
Penningmarknadsfond Mega

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr
556612-6636 ägarandel 18,6%

2018

0

1

24 085

14 747
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Slutord för
Regionförbundet Sörmland
2011 blev jag ordförande för Regionförbundet
Sörmland, jag hade dock tidigare deltagit i arbetet
som ledamot inom förbundet. Redan då präglades
arbetet av IT-frågor, internationella utbildningsprojekt med bland annat Ryssland, medlemskap
i AER, Assembly of European Regions. På
uppdrag av förbundets medlemmar drev vi
frågor kring infrastruktur, kommunikationer, näringslivsutveckling, arbetskraftförsörjning och kompetensutveckling.
Regionförbundet skulle vara en
drivkraft för den lokala och regionala
utvecklingen i Sörmland och verka för att
länet blev en allt viktigare del i hela Stockholm-Mälarregionen.
Under alla år har regionfrågan förföljt oss
genom olika statliga utredningar men aldrig
kommit till skott. Alla ville ha en regionförstoring men alla ville också ha olika gränser och
vem man ville samarbeta med. Till slut blev alla
överens med sig själva och var och en bildade
en egen region. Inte helt lyckat med många små
regioner och två stora, Skåne och Västra Götaland. Det positiva är dock att staten får en
likartad organisation i hela landet för de regionala
utvecklingsfrågorna. För Sörmland innebär det
också att tre organisationer blir en vilket stärker
oss som region och gentemot vår omvärld.

58

Frågor som jag minns speciellt är medfinansieringen
av Citytunneln, infrastruktursamarbetet inom
Mälardalsrådet, ”En bättre sits”, strukturfondssamarbetet inom EU, beskedet om att vi nu bygger
Ostlänken, utvecklingen av Skavsta och Mälardalens högskola, ”Morgonsofforna” i hela
länet, värdskapet för AERs sommarskola,
Mälartingen, utvecklingen av besöksnäringen genom ”Destinationsutveckling
Sörmland” och mycket, mycket mera.
Att få vara del i detta utvecklingsarbete har
varit en förmån. Att få leda en organisation
med så många professionella medarbetare
har varit ett nöje. Att få alla kommuner och
landstinget att gå åt samma håll har inte
alltid varit lätt men väldigt stimulerande i
vårt samarbete.
Slutligen vill jag önska Region Sörmland
all lycka i sitt kommande arbete för
regionens bästa.

Viking Jonsson, ordförande för
Regionförbundet Sörmland
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”Det ska vara enkelt att förverkliga sina
drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.”

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

SORMLAND
Datum

Dnr

2019-04-29

18-131

Regionförbundet Sörmlands
medlemmar

Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands
styrelse
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse.
Regionförbundets styrelse har vid sitt sammanträde den 12 april 2019 fattat beslut
om årsredovisningen för år 2018 och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse.
Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fullmäktigen behandlar frågan om
ansvarsfrihet.
Följande formulering kan användas vid medlemmarnas beslut:
"Bakgrund:
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
Regionförbundet Sörmlands styrelseledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslut:
Regionförbundet Sörmlands styrelse bevilj as ansvarsfrihet för år 2018".

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

caf tff

Tidigare biträdande regiondirektör

Bilagor:
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-04-12 § 4, med årsredovisning
, ~ -------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvam, Vastra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland .se
Org nr: 222000-1545

Sida 1(1)
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Till: nlllmäktige i respektive Eski lstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun samt Landstinget i
Sörmland

Revisionsberättelse för år 2018
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Regionförbundet Sörmland
(organisationsnummer 222000-1545) av dess styrelse.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs en ligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits en ligt de uppdrag, mål, lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
J samband med/örbundets sammanslagning med Landstinget har ett
avgångsvederlag beslutats och utbetalats till regiondirektören i samband med

anställningens upphörande. Med anledning av detta har vi ställtfrågor och
begärt in underlag/ör all verifiera att ärendet hanterats i enlighet med gällande
regler, riktlinjer och delegationsordning. Vi har inte noterat några brister i
hanteringen.

448

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Regionförbundet Sörmland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
ti IIfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentli gt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål SOI11 styrelsen uppställt.

Vi tillstyrker at! respektive fullmäktige bevilja,· ansvarsfrihet för styrelsen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Vi tillstyrker at! årsredovisningen godkänns.

Nyköping 2019-03- 18

\

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapjlOl·t
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Regionförbundet Sörmland
2018-12-31
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31
KPMG AB
2019-02-27

1

Inledning och syfte

uppdrag av
av revisorerna i Regionförbundet Sörmland granskat intern kontroll,
Vi har på uppdrag
2018. Rapporten innehåller
bokföring och förvaltning i förbundet för räkenskapsåret 2018.
poster, och för
iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster,
övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av utförda noteringar i
samband med granskningsarbetet.
har tidigare
tidigare lämnat
lämnat var
var rapport
rapport från
frångranskning
granskning av
avdelårsrapporten
delårsrapporten för
för året.
året.
Vi har
Alla belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

1.1 Syftet
Syftetmed
medgranskningen
granskningen
1.1
Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den
redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
kommunala redovisningslagen,
ställning samt att beskrivningen av verksamhetens
bild av verksamhetens resultat och ställning
resultat och måluppfyllelse är fullgod.
fullgod.
Med rättvisande bild avses:
~ att
atttillgångar
tillgångaroch
ochskulder
skulderexisterar
existeraroch
och avser
avser förbundet,
förbundet,
D
~ att
atttillgångar
tillgångaroch
ochskulder
skuldervärderats
värderats och
och klassificerats
klassificerats korrekt,
korrekt,
D

~ att
attförbundets
förbundetssamtliga
samtligatillgångar
tillgångaroch
och skulder
skulder medtagits,
medtagits,
D
~ att
attinkomster
inkomsteroch
ochutgifter
utgifteri iallt
alltväsentligt
väsentligtperiodiserats
periodiserats korrekt,
korrekt, dd vv ss avser
avser verksamverksamD
hetsåret.

~ att
attgod
godredovisningssed
redovisningssed i övrigt
övrigt uppfylls,
uppfylls, bl
a vad
vad gäller
gäller krav
krav på
på information
information i
D
bl a
förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar (noter)

Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning
redovisning ges utifrån kommunallagens krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

1.2 Omfattning
Omfattning
1.2
Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser
utveckling .
samt omfattar även bedömning av förbundets ekonomiska ställning och utveckling.
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av
verifierande underlag.

kommunallag, kommunal redovisningslag samt
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag,
god revisionssed för kommuner, landsting och kommunala förbund.

2
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2

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en
utveckling . Vidare ska
samlad bild över förbundets utveckling under året samt framtida utveckling.
redovisning av hur utfallet förhåller sig till den
förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning
budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt
underskott ska regleras. Uppgift om personalförhållanden och sjukfrånvaro skall
lämnas.
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet samt en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.

2.1
2.1

Finansiella mål

Förbundets finansiella mål är följande:

>- Budget
Budget i ibalans
balans
D
>- Eget
Egetkapital
kapitalpå
påminst
minst12
12nnnkr
mnkr
D
>- Kassalikviditet överstigande 100
100 %
Under föregående år har den verksamhet som tidigare ingått i förbundet övergått till en
gemensam nämnd där landstingen är värdkommun.
värdkommun. Målet budget i balans är inte
uppfyllt och beror på avvecklingskostnader för förbundet,
förbundet, hade inte förbundet haft
avsättning till
dessa kostnader för avveckling samt avsättning
till framtida pensioner hade förbundet
visat ett positivt resultat om 0,3 mkr. Övriga mål är uppfyllda. Vi bedömer att dessa
kostnader ligger inom ramen för målet om god ekonomisk hushållning.
Arets resultat uppgår till -7,8 mkr och balanskravet är inte uppfyllt.
Årets
För övrigt bedöms förvaltningsberättelsen ge en tydlig
tydlig bild av de verksamheter som
förbundet bedriver.

2.2

Verksamhetsmål

budget, utfall och projektslut för varje
II årsredovisningen anges mål, uppföljning av mål, budget,
uppföljning. Vi
projekt. Utfallet kommenteras och det finns grund för ekonomisk uppföljning.
uppföljning. Vi anser att det är viktigt att
bedömer att förbundet har god ekonomisk uppföljning.
analysera nyttan med genomfört projekt och eventuella
eventuella förändringar och
och konsekvenser
som projektet bidragit till.

3

Resultat· och balansräkning
Resultat-

3.1 Resultaträkning
Resultaträkning
3.1
-7800
Förbundet redovisar ett negativt resultat på -7
800 tkr jämfört med 565 tkr för år 2017. II
delårsbokslutet per 31
31 augusti prognostiserades ett resultat på -11
-11 480 tkr vid årets
slut.

3
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Årets
Arets intäkter
intäkter uppgår till 76 110
110 tkr (föregående år 65 705 tkr) att jämföra med
tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med högre
budgeterade intäkter på 65 570 tkr.
intäkter avseende externa intäkter för projekt och aktiviteter för huvudverksamhet.
Verksamhetens kostnader uppgår till 83 890 tkr (föregående år 65 150 tkr) att jämföra
med budgeterade kostnader på 65 570 tkr. Kostnadsökningen jämfört mot budget är
framför allt hänförlig till huvudverksamheten samt Förbundskontoret.

3.2 Balansräkningen
Balansräkningen
3.2
Nedan kommenteras iakttagelser från granskning av balansposter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i år skrivits av till fullo med anledning av
Landstinget.
sammanslagningen med Landstinget.
Det finns inga väsentliga anmärkningar.
Kundfordringar
Årets
tkr). Kundfordringarna har
Arets kundfordringar uppgår till 39 tkr (föregående år 2 895 tkr).
anmärkning. Minskningen av kundfordring
stämts av mot reskontran utan väsentlig anmärkning.
Landstinget.
beror på sammanslagningen av Landstinget.
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar uppgår till 5
493 tkr (föregående år 4217
4 217 tkr). De största
5493
förändringen jämfört med föregående år beror på högre förutbetalda intäkter för projekt
som kommer att avslutas.
Kassa , bank och kortfristiga placeringar
Kassa,
Likvida medel 24 085 tkr (14 747 tkr) är högre än föregående år och förklaras med att
upplöses. Posten har
förbundet drivit in fordringar och upplupna intäkter då förbundet upplöses.
engagemangsbesked. Kortfristiga placeringar 0
O tkr (6 112 tkr) har
stämts av mot engagemangsbesked.
avslutats under året.
Leverantörsskulder
Vi har granskat posten mot
mot reskontran och även utfört en åldersanalys på
leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att förbundet inte har gamla oreglerade
skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga belopp har noterats i åldersanalysen.
Posten har ökat med ca 5 mkr mot föregående år, vilket beror på att förbundet har
sig .
avslutat det som de åtagit sig.

4
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Posten består av personalrelaterade kostnader på 9 804 tkr (föregående år 4 165 tkr)
tkr) . En förklaring
samt övriga poster 11 342 tkr (2 560 tkr).
förklaring till ökningen är avgångsvederlag
3,1 mkr till regiondirektören.
regiondirektören . Vi har utfört periodiseringskontroll för att säkerställa att
om 3,1
år. Vi har noterat att två fakturor som
kostnaderna och intäkterna hänför sig till rätt år.
avser perioden januari-mars 2019 om totalt 328 tkr som har kostnadsförts 2018. Dessa
kostnader har accepterats som upplupna då de är hänförliga till förbundet.
Eget kapital

år uppgår
uppgår till
till 16
16029
029tkr.
tkr.Årets
Arets resultat
Balanserade vinstmedel
vinstmedel från
från tidigare
tidigare år
Balanserade
resultat visar
underskott om 7 783
ett underskott
783 tkr
tkr och
och balanserade
balanserade vinstmedel
vinstmedel uppgår
uppgårtill
till 88 246
246 tkr per
balansdagen vilket
balansdagen
vilket innebär en soliditet på 40 %.
3.3

Övriga noteringar

I samband med sammanslagningen med Landstinget har ett avgångsvederlag
upphört. Detta har
beslutats och utbetalats till regiondirektören då anställningen upphört.
granskats och vår bedömning är att beslut har skett i enlighet med gällande regler och
riktlinjer. Ordförande har agerat i enlighet med delegationsordningen och beslut från
riktlinjer.
regionstyrelsen.

4

Intern kontroll

Enligt Kommunallagen ska förbundet säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
inom sitt område. Vi har granskat väsentliga processer i förbundet.
förbundet. Följande processer
har granskats:
~ Bokslutsprocessen
Bokslutsprocessen
>
~ Intäktsprocessen
Intäktsprocessen
>

Vi har även tagit del av och läst samtliga protokoll,
protokoll, granskat moms och andra skatter
och avgifter på helårsbasis.

brister noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som
Inga brister
tillfredsställande

KPMG, den 26

Susann Eriksson
Auktoriserad revisor

5
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2019-04-12

Arsredovisning för verksamhetsåret 2018
Dnr 18-131

Sammanfattning
Av Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid utgången av år 2018.
Regionförbundets revisorer granskar verksamheten och avger enligt förbundsordningen en revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka behandlar frågan
om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Arsredovisning 2018, april
Revisionsberättelse för år 2018,2019-03-18, inklusive de sakkunnigas rapport,
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31, KPMG 2019-02-27

Yrkande
Lars-Göran Jacobsson (ViP) hemställer om att fä lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Ajournering kl 10.40-10.50.

Beslutsgång
Ordförande Viking Jonsson (S) ställer framskrivet förslag under proposition och finner
att det bifalls.
Ordförande Viking Jonsson (S) ställer hemställan från Lars-Göran Jacobsson (ViP)
under proposition och finner att den avslås.
Votering begärs.

forts

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

Justeras

Protokollsutdraget intygas
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RE GIONFORBUNDET

SORMLAND

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2019-04-12

forts § 4
Votering
Regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ett Nej för att det särskilda yttrandet får ställas
Ett Ja för att det ska avslås
Omröstningsresultat

13 personer röstar Nej
8 personer röstar Ja
3 personer avstår från att rösta
Det särskilda yttrandet får därmed ställas.
Omröstningsresultatet meddelas i bilaga § 4 a.
Regionstyrelsens beslut

Arsredovisningen för år 2018 godkänns och översänds till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Bilagor

Omröstningsresultat, bilaga 4 a
Särskilt yttrande, Vård för pengarna, bilaga 4 b

Protokollsutdrag
Region Sörmland
Kommunerna i Sörmland
Akten

r ~-------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sonnland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545

Justeras

Protokollsutdraget intygas

: ~'~
456

...::f R E GION FÖRBUNDET

S OR MLAND
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Bilaga § 4 a
Regionstyrelsen den 12 april 2019
Plats: Hotell Malmköping, Malmköping

Voteri ngs lista
Ärende:

Arsredovisning för verksamhetsåret 2018

Tjänstgörande ledamöter
Eskilstuna kommun

Ja

Nej

Jari Puustinen (M)

X

Ingrid Escobar (-)

X

Marie Svensson (S)

X

Niklas Frykman (L)

X

Avstår

Flens kommun
Jan-Erik Larsson (S)

X

Terese Larsson (S)

X

Gnesta kommun
X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Katrineholms kommun
Göran Dahlström (S)

X

Anneli Hedberg (S)

X

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun
X

Patrik Renfors (V)

summa denna sida

4

6

forts
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,...::1 REGION FOR BUNDET

SORMLAND
Voteringslista forts
Tjänstgörande ledamöter

Ja

Nej

Avstår

Strängnäs kommun
Jacob Högfeldt (M)

X

Monica Lindell Rylen (S)

X

Leif Lindström (S)

X

Trosa kommun
Daniel Portnoff (M)

X

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

X

Vingåkers kommun
Viking Jonsson (S)

X

Landstinget Sörmland
Lotta Back (V)

X

Tomas Borin (ViP)

X

Lars-Göran Jacobsson (ViP)

X

Roger Ljunggren (S)

X

Britta Bergström (S)

X

Peter Hardö (ViP)

X

Ingrid Jemeborg Glimne (M)

X

Rolf G Eriksson (ViP)

X

summa denna sida

4

7

3

summa totalt

8

13

3
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Särskilt yttrande.
Vid avvecklingen av regionförbundet erhöll regionförbundets direktör - efter ca två års
ijänsteutövning - ett avgångsvederlag som kostade skattebetalarna i Södermanland över 3 miljoner
kronor.

JanN Orbe~
...---'
/ '" ~~
Tomas Bo ri n

P'eter Hardö
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

176 (x)

KS 2019/302

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-20
Handläggare

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

KS 2019/302

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2018.
Beskrivning 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.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen gör samma bedömning som SKTMs revisorer, att tillstyrka
årsredovisningen 2018 och bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.
Bilagor
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
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Beslutet skickas till
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)

Ralf Hedin
Kommunchef
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Fastställd i förbundsdirektionen 2019-03-15
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

464
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Påstigande
tågtrafik
Jmf med samma period 2017:
Nyköpingsbanan + 8 %
Svealandsbanan + 7 %
Sörmlandspilen - 1 %
UVEN + 3 %
Gnestapendeln + 4 %

Påstigande buss
Inkl. skolkort

12,4 miljoner

Årets resultat

Ekonomiskt utfall

Innan slutreglering av
medlemsavgifter:
56,6 miljoner

53 730 tkr

Resande i
allmänna
kollektivtrafiken

Resande i
särskilda
kollektivtrafiken

63 %

4,39 av 5

Antal
genomförda
serviceresor

Hållbart
Medarbetarengagemang

Trevliga, tillmötesgående och
professionella

76

4,93

2017: 80

(Augusti 2018: 5,0)

Nyckeltal

Total
sjukfrånvaro

2018

Helår 2017: 6,3 %

Förnybara drivmedel

Antal
medarbetare

Allmänna
kollektivtrafiken

97 %

Ökning med 4,8 %

Enligt gröngasprincipen: 100 %

425 683

2017: 99 %

Antal
registrerade på
Mina sidor

Totalt: 56 593 tkr
Allmän: 52 242 tkr
Särskild: 4 350 tkr

83 kr

Ökning med 7 %
(4 % exkl. skolkort och fria resor)
jmf 2017

Nöjd Kund Index

Jmf med budget

Efter slutreglering:

Servicecenter
Högsta betyg är 5
2017: 4,79

5,7 %

Särskilda
kollektivtrafiken

88 %

Månadsanställda 31 december
60 % kvinnor, 40 % män

2017: 88 %

Fria resor
för skolungdom
Antal påstigande
(i snitt 26 resor per kort)

72
2017: 74

Intäktsutveckling
Försålda produkter exkl.
skolkort jmf med helår 2017

Ökning med 62 % jmf med 2017

31 041
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MYNDIGHETENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET
På många sätt har 2018 varit ett
förändringens år. Under hela året
har förberedelserna pågått för att
kliva in i en ny organisation. Vårt
fokus har varit att skapa bästa
tänkbara förutsättningar för
bildandet av Region Sörmland
som vi från och med 2019 klivit in
i tillsammans med landstinget
och Regionförbundet. Det är med
glädje och stolthet jag
konstaterar att det stora
förändringsarbetet under året präglats av engagemang,
nyfikenhet och framåtanda. Precis det som behövdes för att
kunna skapa en smidig organisationsövergång när 2018 blev
2019 och myndigheten blev en del i Region Sörmland.
Minst lika stolt och glad är jag också att vi parallellt med
detta omfattande arbete har fortsatt att förbättra
förutsättningarna för den lokala kollektivtrafiken i länet. Vi
har verkligen lyckats med den svåra utmaningen att
kombinera framåtblickande förberedelser inför
regionbildningen med att samtidigt ständigt vara till tjänst
här och nu för våra resenärer. Vi ser återigen att
resestatistiken för den allmänna kollektivtrafiken fortsätter
att öka. Under sommaren genomförde regeringen sitt
initiativ med fria resor för skolungdomar och våra
direktutskickade fria skolkort validerades 450 000 gånger på
bussarna. Det visar på den viktiga roll som kollektivtrafiken
har i många människors vardag, inte minst för våra
ungdomar.
För länets pendlare är kollektivtrafiken direkt avgörande för
att överhuvudtaget få ihop livspusslet. Även här har det
hänt mycket under året. Under sommaren premiärvisades
de nya Mälartågen under en visning som fick stort intresse
både från media och allmänheten. Vi har också lanserat den
nya Movingo-appen samtidigt som tidtabellerna anpassats
för att avgångar med buss och tåg ska passa ännu bättre
med varandra. Jag vill påstå att det tack vare dessa
förbättringar aldrig har varit enklare och smidigare att
arbetspendla i regionen. Och jag lovar att vi kommer
fortsätta vårt arbete för att förbättra förutsättningarna
ytterligare för denna grupp även under 2019.

”Vi har lyckats kombinera
stora förberedelser inför
regionbildningen med att
samtidigt vara till tjänst
och förbättra trafiken
för våra resenärer.”
Jag vill också passa på att lyfta våra medarbetare på
Servicecenter som under året uppnådde betyget fem av
fem möjliga i kundundersökningens påstående att ”De som
svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella”.
Bästa tänkbara resultat och otroligt roligt att se, eftersom
dessa medarbetare är myndighetens ansikte utåt med
daglig direktkontakt med våra resenärer. Ett sådant resultat
kommer heller inte av sig självt, utan är frukten av ett
målmedvetet och ambitiöst arbete från alla inblandade.
När vi nu lägger detta förändringens år bakom oss gör vi det
trygga i vetskapen att vi har gjort allt vi kan för att på bästa
sätt kliva in som en del i Region Sörmland. Det har vi lyckats
med samtidigt som vi också avsevärt har förbättrat den
lokala kollektivtrafik som bara blir allt viktigare för
sörmlänningarna.
Tack alla medarbetare för det exemplariska arbetet under
ett minst sagt händelserikt 2018. Och tack alla resenärer
som väljer det smarta och miljövänliga alternativet att resa
kollektivt tillsammans med oss. Varje gång du väljer bussen
eller tåget framför bilen gör du en insats i kampen för en
bättre miljö. I den kampen har vi en nyckelroll och vi
kommer att fortsätta kämpa för en renare framtid även
under åren som kommer.

Monica Johansson
Ordförande
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VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Här berättar vi om myndighetens arbete och vad som har hänt under det gångna året 2018. Vi redogör också för verksamheten
ur olika perspektiv samt om årets måluppfyllelse innan vi slutligen blickar framåt mot de utmaningar som ligger framför oss i
den närmaste framtiden.
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SAMMANFATTNING
Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats
i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Under de åren har myndigheten också fått ytterligare
uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken
Sörmland AB och från de kommunala medlemmarna.
Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det
nybildade Region Sörmland – en sammanslagning av
kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och
Regionförbundet Sörmland. Dessutom införlivades det
helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda
bolagen MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region
Sörmland. Detta är därmed den sista årsredovisningen som
skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och
beslutade Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till
Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och
budget 2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat
över ett antal andra rekommendationer såsom att påbörja
revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Även för 2019 är den förväntade utvecklingen att
måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv.
Fortsatt aktiv utveckling av tjänster och produkter
Den samlade bedömningen av verksamhetens
måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
även 2018 i stora delar uppfyller en god ekonomisk
hushållning. Det finns flera anledningar till den
bedömningen. Några exempel är en fortsatt ökad
resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, allt nöjdare
kunder, en ökad intäktsnivå, en mer tillgänglig
kollektivtrafik enligt nationella kriterier samt en alltmer
digitaliserad verksamhet.
Något som också bidrar till vår måluppfyllelse är att vi på
olika sätt skapat fler förutsättningar för att Sörmlands
medborgare ska kunna leva, växa och verka här och i
Mälardalen. Vi har bland annat driftsatt ny upphandlad
trafik inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Vi har
också utvecklat betallösningar för Sörmlandstaxan och nya
betaltjänster via app och webb för Movingo.
Under 2018 fick fler hållplatser i Sörmland realtidsskyltar,
en ny tågdepå invigdes i Eskilstuna och dubbelspåret mellan
Härad och Strängnäs på Svealandsbanan färdigställdes. Det
har också arbetats alltmer konkret inför infasningen av
regionens nya tåg under 2019.
På många sätt har 2018 varit ett förändringens år, men
även ett splittrat år där vi har lyckats kombinera stora
förberedelser inför regionbildningen med att samtidigt vara
till tjänst och förbättra trafiken för våra resenärer.
Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2018. Bland annat gav Nyköpings kommun myndigheten i
uppdrag att ansvara för planeringen av skolskjuts, utöver
att ansvara för upphandling och samordning av deras

skolskjutstrafik. Ett uppdrag som myndigheten sedan
tidigare endast fått i delar av Eskilstuna kommun. Det
innebär att fler delar läggs till den avtalsportfölj som
myndigheten förfogar över. På så sätt får vi bättre
förutsättningar till ännu fler samordningsvinster som
kommer länets skattebetalare till del. Fler kommuner är
välkomna att ansluta sig till samordningen som helt och
håller utförs med ambitionen att länets kollektivtrafik ska
vara ett effektivt, sammanhållet och integrerat trafiksystem
inom Sörmland och till angränsande län.
Under året fortsatte Program Trafik 2019-2021. Genom det
ska samtliga kommande trafikupphandlingar säkerställas.
Under året tilldelade vi trafikavtal, vi slöt avtal och vi
fortsatte att arbeta intensivt med kravställning för de
kommande projekten med nya busstrafikavtal i Norra
Sörmland (Eskilstuna) och Östra Sörmland (Strängnäs).
Vårt strukturerade arbete med både genomförda och
kommande upphandlingar skapar goda förutsättningar för
att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna göra
bra affärer. Men också att de kan samordna trafiken,
utnyttja fordonen bättre, vara kostnadseffektiva och ta en
större miljöhänsyn.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsatte, för att hålla en god standard och på så
sätt bidra till en god arbetsmiljö för trafikföretagens
anställda. Dessutom bidrar underhållet till hela och rena
fordon.
Aktiv part i regionala och nationella trafikforum
Under året har myndigheten deltagit i de nationella och
storregionala forumen som pekats ut som prioriterade för
kollektivtrafikens utveckling. Där finns SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) men även Mälardalsrådet och
dess process En Bättre Sits samt Mälardalstrafik (MÄLAB).
Myndigheten har även under 2018 arbetat aktivt för att
synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår
behöver anpassas till rådande lagstiftning och
resandeutveckling. Det gäller i synnerhet de så kallade
prioriteringskriterierna.
Fler som reser
2018 fortsatte den positiva resandeutvecklingen i länets
kollektivtrafik. Antal påstigande i den regionala och lokala
tågtrafiken i Sörmland uppgick till drygt tre miljoner, en
ökning med fyra procent. Jämfört med 2017 har antalet
påstigande ökat på Nyköpingsbanan med åtta procent, på
Svelandsbanan med sju procent och på Sörmlandspilen med
tre procent. På UVEN minskade däremot antalet resande
med en procent.
Antalet påstigande på Gnestapendeln har ökat med fyra
procent under 2018 jämfört med 2017 och uppgick 2018 till
280 000.
I busstrafiken ökade resandet ännu mer – med sju procent
till nu nästan 12,5 miljoner. Om man inte räknar med
påstigande med skolkort eller påstigande med sommarens
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fria resor för ungdomar uppgår antalet resor till 6 877 000,
en ökning med fyra procent.
För landsbygdstrafiken är antal påstigande 4 131 129 vilket
motsvarar en ökning på sex procent medan antal
påstigande i stadstrafiken är 8 300 884, en ökning om åtta
procent jämfört med 2017. Det gör att de satta målen för
resandeutveckling nåtts med råge.
Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Här
har totalt 425 683 resor genomförts under året jämfört med
406 053 resor under 2017, vilket är en ökning med 4,8
procent.
Kundservice
För den allmänna kollektivtrafiken besvarades i
Servicecenter Sörmland 44 849 samtal och cirka 4900
kundsynpunkter registrerades. Det är en liten ökning
jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 6 procent.
Under året har 1 667 förseningsersättningar registrerats,
jämfört med föregående års 396. En anledning är att det nu
är lättare att ansöka om ersättning via Sörmlandstrafikens
webbplats. Den främsta orsaken är dock att
ärenderubrikerna för bland annat förseningsersättningar
har kategoriserats om i våra system under året. En
jämförelse kring ersättningar mellan 2017 och 2018 är
därför inte fullt möjligt.
För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter
Sörmland tagit emot 2346 kundsynpunkter och har
besvarat cirka 249 400 samtal som avser bokning av
serviceresor. Kundsynpunkterna var 8,7 procent fler än
2017.
6 282 samtal och 1 130 kundsynpunkter har hanterats i
Servicecenter Sörmlands roll som Movingo Kundservice, en
tjänst som utförs på uppdrag av Mälardalstrafik.
På Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna registrerades under 2018 57 417 besökare. Det är en
minskning med 18 procent jämfört med 2017, då antalet
besökare var 70 000, och är helt i linje med ambitionen om
att öka de digitaliserade köpen.
Kontrollverksamheten har under året utfärdat 619
tilläggsavgifter jämfört med 411 tilläggsavgifter 2017.
Anledningen är att kontrollverksamheten från 1 januari
2018 genomförs inom ramen för ett nytt avtal där antalet
timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter
istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat
uppdrag att ansvara för kvalitetskontroller i trafiken.
Fortsatt modernisering och digitala tillgänglighet
En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo
App den 9 juli. Under året har Movingo Kundservice
utvecklats till en mer komplett kundtjänst med bland annat
hantering av återköp och teknisk support.
Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit
stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare
på Mina sidor har under året ökat med hela 62 procent från

19 157 till 31 041. Förköp gör det möjligt för resenären att
köpa sin biljett upp till 7 dagar i förväg. Även försäljningen
via app och Swish fortsatte att öka. Försäljningen av
enkelbiljetter för den allmänna kollektivtrafiken via
Sörmlandstrafikens app har ökat med 34 procent jämfört
med föregående år och under 2018 såldes totalt 479 818
enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att andelen biljetter
som betalas med Swish fortsätter att öka och uppgår nu till
45 procent att jämföra med 30 procent i början av året.
Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit
stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till
denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten
genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda
skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via
faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga
tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt
kan resa kollektivt i tjänsten. Bland annat har arbetsgivaren
Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget Sörmland
tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894 biljetter sålts via
detta betalsätt under 2018, vilket är 4 procent av det totala
antalet biljetter som säljs via appen. I jämförelse såldes 100
företagsbiljetter under 2017 (notera att tjänsten lanserades
i juni 2017 och således är det resultatet inte utslaget på
helår).
En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier
Audovisuella utrop i busstrafiken har varit standard sedan
helåret 2017 och myndigheten har under 2018 fortsatt
säkerställa en god fysisk och digital tillgänglighet, genom
nätverk med bland andra Trafikverket. Under året har
myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för
transportinfrastruktur för bland annat utrusta resecentra
och andra hållplatser i länet med skyltar för trafik- och
realtidsinformation. Först ut med realtidsskyltning var nya
Strängnäs resecentrum i slutet av 2017 och under 2018
driftsattes även realtidsskyltning på hållplatser i Nyköping
och Gnesta. Under 2019 införs liknande teknik på
ytterligare platser runtom i länet.
Sörmlandstaxan under året
Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för
länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för
Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner)
till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till
och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade
direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860
respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet
höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en
zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar
nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26
kronor, jämfört med tidigare 24 kronor.
Vi fortsätter att vara gröna
Måluppfyllelsen fortsätter vara god även på miljöområdet.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och
busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel.
Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken
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nådde 2018 upp till 97 procent. Att vi inte nådde upp till
100 procent berodde på den höga inblandningen av
naturgas i juli och augusti. Sedan 4 september och enligt
uppgift till och med januari månads utgång har busstrafiken
som bedrivs på gas fortsatt drivits på 100 procent biogas.
Energiförbrukningen per personkilometer i busstrafiken
fortsatte att minska och beror delvis på elbussarna i
Eskilstuna stadstrafik. Trafiken i avtalen för Serviceresor
bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast
upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså. Totalt uppgick
andelen förnybara drivmedel i den särskilda
kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent och är
samma nivå som för 2017. Arbete pågick under 2018 för att
skolskjutsavtalen i Gnesta och Strängnäs skulle gå över i sin
helhet till förnybara bränslen. Detta verkställdes inte under
2018 men är en ambition 2019.
Nöjd Kund Index
Under året har vi genomfört flera nöjdhetsmätningar såväl
för den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Under
2018 har två NKI-undersökningar genomförts bland resande
ombord i den allmänna kollektivtrafiken, en under våren
och en under hösten. Övergripande NKI hamnade på 64
procent under våren och 62 procent under hösten, vilket är
högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet för NKI 2018
hamnade på 59 procent.
För andra gången mätte vi också hur nöjd resenären var
med sin senaste resa. Vid båda mätningarna angav 74
procent att de varit nöjda vilket kan jämföras med
rikssnittet på 79 procent. Att samtliga frågor ger högre
resultat än tidigare två mätningar är en positiv signal om att
våra förbättringsåtgärder ger önskad effekt.
2018 gjordes även en nöjdhetsundersökning bland
allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant högre
än tidigare år, även jämfört med övriga landet, där
resultatet låg på 53 procent. Resultaten ska tas med viss
försiktighet då den markanta skillnaden åtminstone till viss
del kan förklaras av statistiska variationer. Det som särskilt
anses ha förbättrats är enkelheten att resa, prisvärdheten,
enkelheten att köpa biljetter och varumärket
Sörmlandstrafiken.
Kunder ger Servicecenter Sörmland fortsatt höga betyg.
Jämfört med myndighetens uppsatta kvalitetsmål på 4,3
ligger resultatet för 2018 strax över, vilket innebär att
Servicecenter uppnår sina kvalitetsmål för 2018. Att de som
svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
professionella gavs betyget 4,93 på en 5-gradig skala är
högre än föregående år, då vi nådde ett genomsnittsbetyg
på 4,81. I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de
som svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
professionella.
Kundnöjdheten för serviceresor var strax över 4,3, vilket är
vårt uppsatta kvalitetsmål. För bokningar av serviceresor
uppgick nöjdhetsvärdet till 4,5 jämfört med 4,28 för 2017.

Motsvarande resultat på nationell nivå var 88 respektive 92
procent (i den nationella mätningen ANBARO).
Medarbetarna
Nyckeltalet HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) sjönk
mellan 2017 och 2018 från 80 till 76. Samtliga tre variabler Motivation, Ledarskap och Styrning – har minskat men det
är framförallt motivationen som är lägre i december 2018
än samma månad 2017. Andelen som rekommenderar
arbetsgivaren har minskat från 87 procent till 81 procent.
Målet för 2018 vad gäller HME var 82 och resultatet uppnår
därmed inte årets mål. Det minskade HME-värdet bedöms
bero på merarbetet inför att bilda och ingå i Region
Sörmland.
Däremot är den totala sjukfrånvaron en halv procentenhet
lägre för helår 2018 än samma period 2017. Här är det
framförallt den höga kortfrånvaron som sjunkit. Andelen
med högst fem sjukfrånvarodagar under året har däremot
sjunkit. Den 31 december 2018 hade myndigheten 72
månadsavlönade medarbetare vilket är två färre än vid
samma tid 2017.
Ekonomiskt perspektiv
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den
beslutade budgeten. Det ekonomiska utfallet för 2018
uppgick till 53 730 tkr. Efter slutreglering av
medlemsavgifter uppgick årets resultat till 83 kr.
Medlemmarna har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag
under året, varav medlemsbidrag för den allmänna
kollektivtrafiken 509 669 tkr och för den särskilda
kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala medlemsbidraget är 56
585 tkr lägre än budgeterat. Dessa pengar har betalats
tillbaka till medlemmarna enligt avtal om ansvar och
kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland.
Landstinget Sörmland återfår 36 047 tkr, varav 28 742 tkr
för den allmänna kollektivtrafiken och 7 306 tkr avser
sjukresor. De kommunala medlemmarna Eskilstuna
kommun återfår totalt 9 783 tkr, varav 11 285 tkr för den
allmänna kollektivtrafiken och -1 502 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Flens kommun återfår totalt 307 tkr, varav
721 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -414 tkr för
den särskilda kollektivtrafiken, Gnesta kommun återfår
totalt 1 406 tkr, varav 1 009 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och 397 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Katrineholms kommun återfår totalt 2 121
tkr, varav 1 753 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och
368 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Nyköpings
kommun återfår totalt 3 740 tkr, varav 4 523 tkr för den
allmänna kollektivtrafiken och -783 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Oxelösunds kommun återfår totalt 116
tkr, varav 70 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 46
tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Strängnäs kommun
återfår totalt 1 825 tkr, varav 2 377 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och -552 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Trosa kommun återfår totalt 655 tkr, varav
905 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -249 tkr för
den särskilda kollektivtrafiken och Vingåker kommun
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återfår totalt 590 tkr, varav 857 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och -266 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken.
Internkontroll
Internkontrollen har under året anpassats till följd av den

kommande regionbildningen. En kontroll genomfördes
enligt internkontrollplan i maj. Där identifierades fyra
mindre avvikelser som åtgärdades i början av hösten.
Mellan september och december har den löpande interna
kontrollen intensifierats med fokus på leveranser och
förberedelser för att ingå i Region Sörmland.

Total nettokostnad
Medlem

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

Avvikelse jmf budget

158 241
20 916

155 712
21 092

148 458
20 609

9 783
307

Gnesta
Katrineholm

19 374
28 675

18 930
27 999

17 968
26 554

1 406
2 121

Nyköping
Oxelösund

69 734
3 822

69 037
3 789

65 994
3 706

3 740
116

Strängnäs
Trosa

42 073
10 720

41 965
10 580

40 248
10 065

1 825
655

12 702
332 937

12 591
316 837

12 112
296 890

590
36 047

699 194

678 533

642 601

56 593

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

Avvikelse jmf budget

120 338
15 611

116 027
15 517

109 053
14 890

11 285
721

Gnesta
Katrineholm

16 148
24 300

15 891
23 684

15 139
22 547

1 009
1 753

Nyköping
Oxelösund

62 822
2 000

61 446
1 974

58 299
1 930

4 523
70

Strängnäs
Trosa

34 718
7 849

34 122
7 471

32 341
6 944

2 377
905

11 101
267 024

10 760
254 854

10 244
238 282

857
28 742

561 911

541 746

509 669

52 242

Medlem

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

Avvikelse jmf budget

Eskilstuna
Flen

37 903
5 305

39 685
5 575

39 405
5 719

-1 502
-414

Gnesta
Katrineholm

3 226
4 375

3 039
4 315

2 829
4 007

397
368

Nyköping
Oxelösund

6 912
1 822

7 591
1 815

7 695
1 776

-783
46

Strängnäs
Trosa

7 355
2 871

7 843
3 109

7 907
3 120

-552
-249

1 601
65 913

1 831
61 983

1 867
58 607

-266
7 306

137 281

136 786

132 932

4 350

Eskilstuna
Flen

Vingåker
Landstinget

SUMMA
Nettokostnad allmän
Medlem
Eskilstuna
Flen

Vingåker
Landstinget

SUMMA

Nettokostnad särskild

Vingåker
Landstinget

SUMMA

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2018 samt
budgetavvikelse/slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik
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DIREKTIONENS
ARBETE UNDER ÅRET
Myndighetens direktion, som är vårt beslutande organ, har
under 2018 sammanträtt vid fyra ordinarie tillfällen.
Utöver detta har direktionen även vid ett tillfälle kallat till
ägarråd. Där diskuterades om Sörmland som länsregion

och informerades om inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågen – Etapp 2 (tågen) samt status i Program Trafik
2019-2021.
Vid direktionens samtliga sammanträden har det bland
annat informerats om frågor kring arbetet med Program
Trafik 2019-2021, Ny Trafik, arbetet inför Sörmland som
länsregion samt om status i trafik och avtal.

Ordinarie sammanträden
Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna
som behandlats på direktionens ordinarie sammanträden.

3 maj 2018

1 mars 2018
Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställdes. Dessutom godkände
direktionen Trafikbokslut 2017 med årlig rapport.
Övriga beslut om:
- Samråd om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
- Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken
Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Länstrafiken Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB
Transitio
- Avrapportering internkontrollplan 2017
- Översyn av Sörmlandstaxan
- Anpassning av Sörmlandstrafikens resevillkor
- Ansökan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik
- Status i trafikbeställningarnas utredningsuppdrag från
medlemmarna
- Fastställande av internkontrollplan 2018
Information om bland annat:
- Planeringsprocessen inför T19
- Olyckan på Väg 52

Beslut om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
avseende länsgemensam verksamhet och kostnader samt
beslut om Delårsrapport 1 2018 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
Övriga beslut om:
- Instruktion till stämmoombud vid extra bolagsstämma i
Samtrafiken Sverige AB
- Val av stämmoombud till årsstämma i Svensk
Kollektivtrafik
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Svensk
Kollektivtrafik
- Val till valberedning i Svensk Kollektivtrafik
- Beslut kopplade till ny den nya dataskyddsförordningen –
GDPR
- Förändring av delegationsordning
- Översyn av Sörmlandstaxan
- Beslut om Sörmlandstaxan
- Beslut om avgiftsfri kollektivtrafik för vissa skolungdomar
under sommarlovet
- Fastställande av inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2
- Beslut om allmän trafikplikt i Norra Sörmland
Information om bland annat:
- Revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2017
- Tågplaneprocessen T18
- TUPP05 – upphandling av busstrafik i Södra och Västra
Sörmland
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4 oktober 2018

21 november 2018

Delårsrapport 2 (januari-augusti 2018) för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet fastställdes.

Verksamhetsplan och budget 2019 fastställdes och
överlämnades, liksom Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-21) med mera.

Övriga beslut om:
- Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
- Instruktion till stämmoombud vid årsstämma i
Samtrafiken Sverige AB
- Godkännande av ändring av bolagsdokument i AB
Transitio
- Sörmlandstaxan
- Tilläggsavigt i kollektiv persontrafik
- Att inleda upphandling TUPP07
Information om bland annat:
- Status i arbetet med tågplan T 19
- Status i arbetet med tågplan T 20
- Förstudier inför Serviceresor Sörmland 2021
- Fria resor för ungdomar under sommaren
- Årets trafikbeställningar från medlemmarna

Övriga beslut om:
- Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2018
- Årsmötesplan 2019
- Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands
regionala trafikförsörjningsprogram
- Synpunkter på ”Tågutvecklingsplan Östergötland 2049,
Förslag till inriktning för Östergötlands tågtrafik”
- Allmän trafikplikt för Östra Sörmland
Information om bland annat:
- Information från AB Transitio
- Förstudie – Serviceresor Sörmland 2021
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MYNDIGHETENS
LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
(per 1 januari 2018)
Landstinget Sörmland
Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande
Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP), Magnus Leivik
(M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)
Ersättare: Greta Suvén (MP), Christer Kax Sundberg
(L), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling (S) och Ulf
Westerberg (M)

HEL- OCH DELÄGDA
BOLAG, INTRESSEBOLAG
OCH MEDLEMSFÖRENINGAR
Länstrafiken Sörmland AB
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i
Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent. Länstrafiken
Sörmland AB äger i in tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33
procent.

Flens kommun
Ledamot: Jan-Erik Larsson (S)
Ersättare: Roger Tiefensee (C)

Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under året
sammanträtt vid tre ordinarie tillfällen samt vid ett extra
sammanträde. Vid sammanträdena hanterades bland annat
Årsredovisning 2017, Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-21), beslut med anledning av bildandet av Region
Sörmland, ny attestordning, arbetsordning och att
överlämna Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till
Region Sörmland. Därutöver har styrelsen informerats om
bland annat Katrineholmsdepån och det pågående
försäkringsärendet. Vid det extra sammanträdet hanterades
överenskommelse avseende VD:s anställningsvillkor.

Gnesta kommun
Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättare: Johan Rocklind (S)

Vid årsstämman hanterades sedvanliga bolagsstämmoärenden. Styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var
under året Monica Johansson (styrelseordförande), Daniel
Portnoff och Sarita Hotti.

Eskilstuna kommun
Ledamot: Sarita Hotti (S)
Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar, (-)

Katrineholms kommun
Ledamot: Göran Dahlström (S)
Ersättare: Lars Härnström (M)

Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent. Styrelsen i MÄLAB har
under året sammanträtt vid fem tillfällen samt haft en
ordinarie årsstämma. Beredning inför styrelsens sammanträden sker vid träffar med förvaltningschefer och
motsvarande i Mälardalen.

Nyköpings kommun
Ledamot: Urban Granström (S)
Ersättare: Anna af Sillén (M)

AB Transitio

Oxelösunds kommun
Ledamot: Catharina Fredriksson (S)
Ersättare: Dag Bergentoft (M)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i AB
Transitio till fem procent och äger tillsammans med 20
landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter AB
Transitio. Myndighet har inget engagemang i ägarråd eller
styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgruppen kopplat
till upphandlingen av fordon för AMT-projektet.

Strängnäs kommun
Ledamot: Jacob Högfeldt (M)
Ersättare: Leif Lindström (S)
Trosa kommun
Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice ordförande
Ledamot: Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S)

Samtrafiken Sverige AB
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktieinnehavare i
Samtrafiken Sverige AB men har inte något engagemang i
styrelsen.

Vingåkers kommun
Ledamot: Anneli Bengtsson (S)
Ersättare: Christer Nodemar (M)
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STRATEGISK SAMVERKAN FÖR
EN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har samarbete både
internt med myndighetens medlemmar och med övriga
regionala organ i Sörmland och Mälardalen. Samarbete sker
också på en nationell nivå. Våra relationer med trafikföre-

tag och övriga leverantörer ska hela tiden präglas av samverkan för att skapa förutsättningar för en god leverans. Hela
tiden med fokus på resenärernas intressen.

Prioriterade ordinarie forum som myndigheten
deltog i eller sammankallade till 2018

Regionala transportgruppen

En Bättre Sits
En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete
mellan ett stort antal intressenter i sju län som arbetar
tillsammans för en sammanhållen hållbar region med
infrastruktur och kollektivtrafik.

SKL
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger stöd i form av
intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling i
arbetet med mål för länens kollektivtrafik. SKL bjuder
tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in förvaltningscheferna till nationella så kallade RKTM-träffar (regionala
kollektivtrafikmyndigheter).

Regionförbundet sammankallar gruppen som främst
arbetar med samverkan kring infrastrukturplanering och
prioritering.

Diverse nätverk
Representanter från myndigheten deltar i planeringschefsnätverk, juristnätverk, ekonomichefsnätverk,
kommunsekreterarnätverk samt
kommunikationschefsnätverk tillsammans med deltagare
från exempelvis Landstinget Sörmland, Regionförbundet
Sörmland, länsstyrelsen samt kommuner.

MÄLAB
MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional
tågtrafik i Mälardalsregionen. Myndigheten har under året
deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträden enligt plan.
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation
för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i Sverige. De ger stöd och service till
medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning
för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. De koordinerar
och fördjupar samverkan mellan medlemmarna genom
olika nätverk och mötesplatser samt företräder och
samordnar medlemmarna i branschfrågor, nationellt och
internationellt.

Länspensionärsråd och
rådet för funktionshinderfrågor
Under året har myndigheten varit i kontakt med länsrådet
för funktionshinderfrågor för att samråda kring bland annat
upphandling av busstrafik och serviceresor.

Kollektivtrafikhandläggarnätverket
Prioriterat forum för information och beredning av
kollektivtrafikfrågor som medlemsrepresentanterna tar
vidare till sina respektive organisationer.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

477

15

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER ÅRET





JANUARI











Nytt avtal för kontrollanttjänster träder i kraft:
”Kontrollverksamhet för den allmänna kollektivtrafiken
i Sörmlands län”. Det innebär en utökning av
kontrollanttimmar samt att kvalitetskontroller började
utföras.
Trafikstart sker på nyåret inom ramen för
upphandlingen TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen.
Förfrågningsunderlaget för upphandling TUPP05,
Busstrafik Södra och Västra Sörmland publiceras.
Katrineholmsdepån invigs.
Förarlösa testfordon får börja testköras efter beslut
från Transportstyrelsen.
Näringsdepartementet sänder en remiss om förslag till
stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.
Bakgrunden var riksdagens beslut i december om att
avsätta medel för avgiftsfri kollektivtrafik för vissa
skolungdomar.
En sjukresetransport förolyckas på väg 52. Två
resenärer omkommer och föraren skadas.
Vi håller föredrag i Svensk Kollektivtrafiks
avtalskommitté om arbetet med servicereseavtalen.











APRIL






Rapport med utvärdering av olyckan där stridsfordon
kolliderade med tåg under försvarsövningen Aurora
publiceras.
Resenärer på Svealandsbanan reser för första gången i
den nya tunneln som är en del i
dubbelspårsutbyggnaden Strängnäs-Härad.
Vinterrelaterade skador på lok och vagnar leder till
kvalitetsproblem i tågtrafiken i form av både korta och
inställda tåg. Problemen kulminerar på
Nyköpingsbanan vecka sju.
Vice statsminister Isabella Lövin gästar Eskilstuna för
att bland annat lära sig mer om satsningen på elbussar
och trepartsamarbetet mellan Sörmlandstrafiken,
Eskilstuna kommun och Transdev.
Första delen av resenärsstudien TEX genomförs.
Vi genomför en kampanj för att marknadsföra Swish
som betalsätt på bussarna.
Vi lanserar en populärversion av vår årsredovisning på
webbplatsen 2017.sormlandstrafiken.se













Vi blir medlem i föreningen Svensk Kollektivtrafik.
Trafikstart för avtalsområde Personbilar Nyköping inom
TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen.
Sista dag för anbud med följande anbudsöppning i
TUPP05, Busstrafik Södra och Västra Sörmland.

Avtal tecknas om tjänsterna i TUPP05, Busstrafik Södra
och Västra Sörmland med Nobina Sverige AB.
Direktionen beslutar att fastställa inriktningsbeslutet
om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i etapp 2,
från T22, som Mälardalstrafik tog i mars.
Direktionen beslutar att höja priset för
Sörmlandstaxans länskort till 860 kronor för vuxna och
570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19
år) samt studenter från den 1 januari 2019.
Sörmlandstrafiken öppnar en ny kundservicekanal på
Facebook.
Upphandlingen om presentationsenheter för digitala
realtids- och informationsskyltar i Sörmland publiceras.
Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingarna TUPP04,
Skärgårdstrafik Sörmland samt TUPP06, Skolskjuts och
vissa övriga resor i Nyköping.
Tilldelningsbeslutet i upphandlingen TUPP06, Skolskjuts
och vissa övriga resor i Nyköping överprövas av en part.
Försommarvärmen och infrastrukturfel medför
problem för tågtrafiken i hela landet.
Punktlighetsresultaten för maj är de lägsta på många
år, så även på många sträckor i Mälardalen.

JUNI



MARS



Åklagare meddelar att förundersökningen om olyckan
på väg 52 läggs ner och att det inte finns någon
misstanke om brott.
Tilldelningsbeslut fattas i Upphandling av NKIundersökningar, det vill säga kundundersökningar om
den allmänna kollektivtrafiken med buss i länet.
Beslut tas om att lansera fler systemtjänster för att
sälja Movingo – via app och webb i nära anslutning till
delårsrapportens slut. Samtidigt beslutas att utrusta
Sörmlands egna betal- och biljettsystem med
standarden BoB (biljetter utifrån nationell biljett- och
betalstandard).

MAJ



FEBRUARI




MÄLAB:s styrelse fattar Inriktningsbeslut om Etapp 2
som handlar om hur tågtrafiken ska vara utformad från
T22.
Förfrågningsunderlaget för TUPP04, Skärgårdstrafik
Sörmland, publiceras.
Förfrågningsunderlaget för TUPP06, Skolskjuts och
vissa övriga resor i Nyköping, publiceras.



Avtal tecknas för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland.
Skolungdomar i vissa åldersgrupper får resa avgiftsfritt
under sommarperioden 9 juni – 21 augusti 2018. Det
gäller även pensionärer i Katrineholm, efter ett beslut
av Katrineholms kommun.
Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingen om
presentationsenheter för digitala realtids- och
informationsskyltar i Sörmland.
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Riksdagen beslutar att återstående län i Sverige som
ännu inte bildat region får göra det från den 1 januari
2019 och därigenom överta det regionala
utvecklingsansvaret. Beslutet berör Sörmland,
Stockholm, Västerbotten, Värmland, Kalmar, Dalarna
och Blekinge.
Trafikverket fördelar medel ur de så kallade
Stadsmiljöavtalen. Eskilstuna får 20 miljoner kronor.
Utredningen om särskilda persontransporter
överlämnar sin slutrapport.
Järnvägen mellan Stockholm C och Stockholms Södra,
den så kallade getingmidjan, stängs av för renovering
den 25 juni–19 augusti. Sträckan kommer att stängas
av för fortsatt renovering även kommande somrar
2019–2020.
Regionens nya Mälartåg premiärvisas på Stockholm C
den 27 juni. Samma dag byter MÄLAB namn till
Mälardalstrafik AB.
Det 8,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Härad och
Strängnäs på Svealandsbanan öppnas för trafik den 30
juni.
Avtal tecknas för NKI-undersökningar för den allmänna
kollektivtrafiken för de kommande fyra åren.
Inrangeringsförhandling avslutas inför
verksamhetsövergången till Region Sörmland den
1 januari 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighets verksamhet och dess
medarbetare.












JULI



Nobinas tester med förarlösa bussar i Kista avslutas.
Nya systemtjänster, app och webb lanseras för
Movingo.
Förslag till tågplan publiceras av Trafikverket.
Den ihållande extrema värmen leder till många bränder
och infrastrukturfel längs järnvägarna. Det är en
besvärlig period, också till följd av många banarbeten.
Tågresenärerna mellan Sörmland och Stockholm
drabbas dubbelt, när den tänkta ersättningstrafiken i
samband med banarbetena längs den så kallade
getingmidjan inte kan genomföras som planerat.
Orsaken är att stationen Stockholm City är stängd i två
veckor efter akuta problem med rulltrapporna.





Publishingprisets kategori ”Informationssajter
offentlig och ideell sektor 2”.

SEPTEMBER







Tågdepån som byggts för Mälartågen i Eskilstuna
invigds den 1 september.
Tågplan för tågtrafiken i T19 fastställs av Trafikverket
med tidtabellerna för tågtrafiken från den 10 december
2018.
Länsrätten i Linköping avslår begäran om överklagan av
myndighetens tilldelningsbeslut i TUPP06 (Skolskjuts
och vissa övriga resor i Nyköping).
Mälartåg presenteras på InnoTransmässan i Berlin.

OKTOBER






Direktionen beslutar om nya priser i Sörmlandstaxan
från 1 januari 2019 och de nya familjebiljetterna som
införs 1 april 2019.
Pendlarbiljetten Movingo fyllde 1 år.
Movingo Kundservice firade 1 år.
Direktionen beslutar att inleda upphandling av TUPP 07
Busstrafiken Norra Sörmland (Eskilstuna)

NOVEMBER








Populärversionen av årsbokslutet slutar på en
tredjeplats av åtta nominerade i tävlingen om
Publishingpriset, som uppmärksammar högkvalitativ
kommunikation (se även augusti)
Installationen av kontaktlös betalning med bank- och
betalkort på betalkortsterminalerna i bussarna
påbörjas.
Samråd sker inför upphandling med intresserade
trafikföretag i TUPP08 Serviceresor Sörmland.
En tragisk dödsolycka sker när en stadsbuss i
Eskilstunas linjetrafik kolliderar med en cyklist.
Direktionen tar beslut om allmän trafikplikt för Östra
Sörmland (Strängnäs)

DECEMBER



Ny tidtabell börjar gälla.
Myndighetens direktion håller sitt sista sammanträde, i
sin roll som kollektivtrafikmyndighet.

AUGUSTI






Nya tidtabeller för hösten börjar gälla.
Skolstart med nya skolorganisationer i flera
kommuner och nya linjesträckningar i trafiken.
Uppstart av nya avtal TUPP02 Skolskjuts i
Katrineholm och Vingåker.
Produkten Fria Resor 65+ i Eskilstuna börjar gälla
även på helger.
Den webbaserade populärversionen av vår
årsredovisning blir nominerad som en av finalisterna i

DE FÖRSTA VECKORNA 2019





Region Sörmland driftsätts vid årsskiftet.
Sörmlandstaxan går upp vid årsskiftet och nya priser
införs på Sörmlandstrafikens biljetter.
Nya tilläggsavgifter börjar gälla från 1 januari 2019.
Upphandling TUPP 07 Busstrafiken Norra Sörmland
(Eskilstuna) publiceras.
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra
perspektiv: medborgarperspektivet om
information, nöjdhet och attityder,
trafikförsörjningsperspektivet om trafiken,
samordningen och

avtalen, medarbetarperspektivet om vår
personalsituation och kompetensförsörjning samt det
ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska
hushållning och intäktsutveckling.
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
All vår verksamhet syftar i grunden till att skapa bästa
tänkbara förutsättningar för våra medborgare. Kontakt,
dialog och information till resenärerna är viktiga verktyg för
att uppnå detta. Servicecenter och

kommunikation är myndighetens nyckelfunktioner för att
svara upp mot de höga krav som medborgarna har på
tillgänglighet, information och dialog.

Servicecenter Sörmland – medborgarnas
kontaktyta för hållbara resor
En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo
App och utveckling av Movingo Kundservice till en mer
komplett kundtjänst med bland annat hantering av återköp
och teknisk support.

enhetligt sätt ta emot och handlägga inkommande
kundsynpunkter. Vidare har utbildning i skriftlig
kommunikation för samtliga kundservicemedarbetare
genomförts under hösten.

9 juli lanserade Movingo sina egna försäljningskanaler. Det
innebar att Movingo Kundservice fick utökade
arbetsuppgifter i form av teknisk support för dessa digitala
kanaler. Lanseringen resulterade i en stor ökning av samtal
under augusti, september, troligtvis på grund av de
barnsjukdomar i Movingo App som upptäcktes vid
uppstarten. Under året har Movingo kundservice besvarat
6282 samtal varav 68 procent inom 60 sekunder.
Medelkötiden uppgick till 1 minut och 29 sekunder. 1130
kundsynpunkter har tagits emot av verksamheten under
2018 och de vanligaste frågorna gäller biljettköp, priser,
giltighet och Movingo App.

Måttlig ökning av samtal kring serviceresor
Servicecenter har besvarat 249 427 samtal för serviceresor
vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med
föregående år då 238 991 samtal besvarades. Medelkötiden
uppgick till 1 min och 29 sekunder och 64 procent av
samtalen besvarades inom 60 sekunder.

Fler resenärer sökte och fick förseningsersättning
Servicecenter har besvarat 44 849 samtal för den allmänna
trafiken vilket är en marginell ökning ca 2 procent i relation
till 2017 då 43 980 samtal besvarats. Denna volymökning
uppskattas bero på den prisökning som beslutades. För den
allmänna kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot
6 569 ärenden varav 4 907 är kundsynpunkter och 1 662 är
förseningsersättningar. Det är ca 30 procent fler än 2017 då
det registrerades 5037 ärenden varav 4 600 var
kundsynpunkter och 437 förseningsersättningar.

Trafikledningen för den särskilda kollektivtrafiken har svarat
på 53 844 samtal under perioden vilket är 15,5 procent
färre samtal jämfört med föregående år då 62 291 samtal
besvarades. Minskningen beror sannolikt på att vi under
2018 inte hade lika många nya förare i trafiken som vid
2017, när de nya trafikavtalen trädde i kraft.

Den stora ökningen av antalet förseningsersättningar beror
till viss del på att vi har gjort det lättare att ansöka om
ersättning via vår webbplats. Men den främsta förklaringen
är att vi kategoriserade om våra inkommande ärenden i
ärendehanteringssystemet Respons under 2018. Kategorin
”Förseningsersättningar” omfattar nu fler typer av ärenden
än tidigare, inklusive det som vi tidigare kategoriserades
som ”Resegaranti”. Någon direkt jämförelse med
föregående år kan därför inte göras.
Den nya kategoriseringen i Respons innebar också att vi
separerade kundsynpunkter och förseningsersättningar.
Under mars genomgick medarbetarna vid Servicecenter en
gedigen utbildning i ärendehantering för att på ett mer

För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit
emot 2 346 kundsynpunkter vilket är ca 8,7 procent mer än
de 2 157 synpunkter som togs emot föregående år. Vi kan
se att under perioden januari-mars har en större andel
kundsynpunkter inkommit, vilket beror på den stora
uppdateringen av verksamhetens planeringssystem.

”En viktig händelse
under året var lanseringen
av Movingo App och webb.”

Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna
Antalet registrerade besökare på Station360 under 2018 var
57 417. Det är en minskning med 18 procent jämfört med
2017, då antalet besökare var 70 000. Många resenärer
registreras dock inte som besökare eftersom de endast
efterfrågar information och inte alltid tar en kölapp. Det
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reella kundflödet är därför större än det som nämns ovan.
Fokus för stationen är att erbjuda kundservice och hjälpa till
att guida resenärer till att köpa biljetter i appen och genom
Mina Sidor, i linje med våra mål.
Kontrollverksamheten under året
Kontrollverksamheten bedrivs från och med den 1 januari
2018 inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har
utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två.
Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att
ansvara för kvalitetskontroller. Under året har 619
tilläggsavgifter utfärdats jämfört med 411 tilläggsavgifter
2017.
Facebooksida öppnade upp ny kontaktyta
Den 7 maj lanserade vi vår Facebooksida och öppnade
därmed en ny kanal för dialog och direktkontakt med våra
resenärer. Förutom att svara på kundärenden och frågor
kring vår trafik har vi också via filmer kommunicerat allt
ifrån tidtabellsskiften och trafikinformation till tips och råd
kring bussresan. Vid årets slut hade kontot 1 541 följare.
Responsen på våra inlägg har varit god. Totalt har vi gjort 32
inlägg under året och varje inlägg hade i genomsnitt 31
kommentarer, 11 delningar och 84 reaktioner. Eftersom
2018 var första året med denna kanal saknas jämförelsetal.
Specialsajt för ökad inblick tog tredjeplats på
Publishingprisets gala
I slutet av februari lanserade vi en ny webbplats för att
berätta om våra största aktiviteter under 2017. Det var ett
komplement till årsredovisningen för att bli mer
transparenta och för att fler invånare skulle få inblick i vår
verksamhet. Webbplatsen har under året haft 2 573 unika
sidvisningar och besökts av 943 unika användare. Denna
webbplats nominerades under augusti som en av
finalisterna i Publishingprisets landsomfattande kategori
”informationssajter offentlig och ideell sektor”. I
finalomröstningen fick sajten tredjepris av totalt åtta
finalister. Myndighetens kommunikationsavdelning var
också på plats på galan i Stockholm den 7 november.
Nya rutiner för hantering av personuppgifter
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i
kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL).
Myndigheten har på flera olika sätt jobbat intensivt för att
förbereda och anpassa all verksamhet till de nya reglerna.
Förutom att implementera nya rutiner har vi också anpassat
den externa webbplatsen och våra kundsystem till den nya
lagen.
Besöksstatistik för Sörmlandstrafiken.se
Under året har vår externa webbplats sormlandstrafiken.se
haft 369 000 besökare, vilket är en ökning med 26 000
besökare jämfört med 2017. Startsidan med
reseplaneraren är fortsatt den i särklass populäraste sidan
med ca 65 procent av besöken.
Sörmlandstaxan
Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och gäller på

Sörmlandstrafikens busslinjer, Mälardalstrafiks tågtrafik
inom Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik.
Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för
länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för
Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner)
till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till
och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade
direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860
respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet
höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en
zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar
nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26
kronor, jämfört med tidigare 24 kronor.
Fria sommarresor för länets skolungdomar
Regeringen beslutade under första halvåret att alla elever
som ska börja högstadiet till och med de som går ut andra
året på gymnasiet ska kunna åka avgiftsfritt i
kollektivtrafiken hela sommaren. Vi har ansvarat för att
förverkliga denna satsning i praktiken genom att ta fram
och skicka ut 23 000 sommarkort till dessa ungdomar. Vi
har också ansvarat för att kommunicera detta och hantera
ansökningar från elever som inte fått kort utskickade. Dessa
resor har varit mycket populära och varje ungdom har i snitt
använt sitt kort 26 gånger. Det mesta resandet har skett i
Eskilstuna, med i genomsnitt 34 resor per kort.
Fria sommarresor för Katrineholms seniorer
Även seniorerna i Katrineholm fick möjlighet att resa fritt i
sommar. Samtliga personer i Katrineholms kommun som är
65 år eller äldre fick under slutet av maj månad ett resekort
hem i brevlådan med produkten ”Fria resor 65+” som gav
möjlighet till fritt resande på Sörmlandstrafikens bussar
inom Katrineholms kommun 9 juni-21 augusti. Fria resor för
seniorer är en satsning på initiativ av Katrineholms
kommun.
Myndigheten i media
Under 2018 har myndigheten svarat på tio insändare och
skickat eller varit delaktig i elva pressmeddelanden.
Utskickade pressmeddelande har handlat om följande:











Resultatet av utredningen kring dödsolyckan på
väg 52.
Auktion av Handbollskort.
Avtalstecknande för upphandlingen av
skärgårdstrafik i Nyköping.
Tilldelningsbeslut i upphandlingen av busstrafik i
södra och västra Sörmland.
Avtalstecknande för upphandling av busstrafik i
södra och västra Sörmland.
Tilldelningsbeslut om skärgårdstrafik.
Fria resor för skolungdomar i hela länet.
Kampanjen Bussogram.
Movingo: Premiärvisning av Mälartåg, samt att Tåg
i Bergslagen ansluter.
Presentation av tidtabellsskiftet i december
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Totalt har pressmeddelanden och övriga mediekontakter
resulterat i 29 publiceringar i olika medier, bland annat
Eskilstuna Kuriren, P4 Sörmland, SVT Sörmland,
Södermanlands nyheter och Bussmagasinet. Fyra av dessa
publiceringar rör Movingo eller Mälartåg. Hösten präglades
av valrörelsen där många invånare har tagit chansen att
ställa frågor till politikerna via Sörmlandsmedias kampanj
#Kandulova. Dessa frågor har direkt eller indirekt rört vår
verksamhet och har lett till fyra separata publiceringar i
Sörmlandsmedias tidningar.
Översyn av medierutiner och fördjupad medieträning
Myndigheten har under året genomfört en översyn av
medierutiner som resulterat i en checklista och förslag på
ytterligare åtgärder för en effektiv mediehantering. Under
hösten har vi också genomfört fördjupad medieträning med
utvalda nyckelpersoner på myndigheten. Detta för att
uppnå största möjliga transparens och öppenhet.
App- och Swishförsäljningen fortsätter att öka
Försäljningen av enkelbiljetter för den allmänna
kollektivtrafiken via Sörmlandstrafikens app har ökat med
34 procent jämfört med föregående år. Under 2018 såldes
totalt 479 818 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att
andelen biljetter som betalas med Swish fortsätter att öka
och uppgår nu till 45 procent att jämföra med 30 procent i
början av året. Även registreringar på Mina sidor ökar. I
januari 2019 var 31 041 resenärer anslutna. Det är en
ökning med 62 procent mot året innan, då 19 157 resenärer
var anslutna.
Företagsförsäljning
Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit
stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till
denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten
genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda
skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via
faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga

tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt
kan resa kollektivt i tjänsten. En kommunikationskampanj
genomfördes under våren och flera stora arbetsgivare i
regionen har sedan dess anslutit sig till tjänsten. Några av
dessa är Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget
Sörmland som tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894
biljetter sålts via detta betalsätt under 2018, vilket är 4
procent av det totala antalet biljetter som säljs via appen.
I jämförelse såldes 100 företagsbiljetter under 2017 (notera
att tjänsten lanserades i juni 2017 och således är det
resultatet inte utslaget på helår).
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Attityder och nöjdhet
För att kunna erbjuda kalla under bästa möjliga
reseupplevelse, oavsett deras behov och förutsättningar,
arbetar vi ständigt med att undersöka och följa upp
attityder och nöjdhet. Dessa mätningar genomförs både för
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Resultatet
vägleder oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Allmänna kollektivtrafiken
Under 2018 har två NKI-undersökningar genomförts för den
allmänna kollektivtrafiken, en under våren och en under
hösten. De svarande i undersökningen är resenärer ombord
på bussarna. Övergripande NKI hamnade på 64 procent
under våren respektive 62 procent under hösten. Båda
resultaten är högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet
för NKI år 2018 hamnade på 59 procent. För andra gången
mätte vi också hur nöjd resenären var med sin senaste resa.
Vid båda mätningarna angav 74 procent att de varit nöjda
vilket kan jämföras med rikssnittet på 76 procent. Vid
senaste mätningen visar samtliga frågor på bättre resultat
än tidigare två mätningar vilket ger positiva signaler att de
förbättringsåtgärder som vi har gjort ger önskad effekt.
Under 2018 genomfördes även en nöjdhetsundersökning
bland allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant
mycket bättre än tidigare år, både relativt
Sörmlandstrafiken och landet i stort, där resultatet var 53
procent. Resultaten ska tas med viss försiktighet då den
markanta skillnaden åtminstone till viss del kan förklaras av
statistiska variationer. Nöjdheten hos allmänheten kan dock
sägas ha ökat relativt alla tidigare mätningar men inte i
vilket grad. Det är särskilt några aspekter som förbättrats:
enkelheten att resa, prisvärdheten, enkelheten att köpa
biljetter och varumärket Sörmlandstrafiken.

Särskilda kollektivtrafiken
För den särskilda kollektivtrafiken utförs varje månad en
kundundersökning med 100 resenärer via telefon för att
mäta kundnöjdheten inom serviceresor, vilket inkluderar
både färdtjänst och sjukresor. Kundundersökningen
omfattar sju frågor och kunderna får möjlighet att
betygsätta verksamheten. Betygssättningen sker på en
skala 1-5, där 1 är det lägsta betyget och 5 det högsta.
Resultaten av kundnöjdhetsmätningen fortsätter i en
positiv riktning med höga resultat. Resultatet ligger strax
över 4,3 som är vårt uppsatta kvalitetsmål. Resultatet på
samtliga frågorna överstiger minst 4 av 5, med undantag ör
fråga 3. En jämförelse med förra året kan inte göras
eftersom denna fråga inte fanns med i undersökningen då.
I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som
svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
professionella. Genomsnittsbetyget under året slutade på
4,93 vilket är högre än föregående år, då vi nådde ett
genomsnittsbetyg på 4,81. Se tabeller på nästa sida.
Sedan november 2018 deltar vi även i mätningar via
undersökningen ANBARO (barometer för anropsstyrd
kollektivtrafik). I ANBAROS rikssnitt är 90 procent av
resenärerna nöjda med sin beställning och resa
sammantaget. Det sammanfattande betyget för enbart
beställningen visar att 88 procent är nöjda. Nöjdheten med
bemötandet vid beställningen ligger på 93 procent. Medan
nöjdheten med enbart resan var 91 procent. När kunden får
betygsätta sina färdtjänst- eller sjukresor generellt blir
betyget i riket 79 procent.
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4,60
4,53

4,55
4,50

4,46

4,45

4,42
4,39

4,40

4,44
4,41

4,38

4,37

4,33

4,35
4,30

4,41

4,28

4,30

4,25
4,20
4,15
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Kvartal 1

Juni

Juli

Augusti September Oktober November December

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Diagrammet visar kundernas betyg av verksamheten i den särskilda kollektivtrafiken på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 är
högsta. Medelvärdet för hela året är 4,39.

Kvartal 1
Frågorna som ställdes vid
telefonenkäten
Fråga 1. Det är lätt att komma i
kontakt med servicecenter?

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

4,27

4,23

4,43

4,37

4,51

4,37

4,50

4,50

4,41

4,38

4,49

4,49

Medel
2018
4,41

Fråga 2. De som svarar är trevliga,
tillmötesgående och
professionella?
Fråga 3. Jag upplevde en hög
servicekänsla i kontakten med
Servicecenter?
Fråga 4. Hur nöjd är du med
bokningen av dina resor?

4,98

4,85

4,95

4,91

4,88

4,92

5,00

4,95

4,96

4,89

4,96

4,94

4,93

3,88

3,80

3,90

3,99

3,98

3,99

3,88

3,96

3,92

3,98

3,88

3,87

3,92

4,45

4,34

4,56

4,49

4,50

4,50

4,50

4,58

4,52

4,52

4,49

4,58

4,50

Fråga 5. Hur upplevde du resan
från att den påbörjades till dess att
den slutfördes?
Fråga 6. När jag beställer ”senaste
framme tid”, kommer jag fram i
tid?
Fråga 7. Förarna är trevliga och
tillmötesgående?
Totalbetyg

4,24

4,17

4,59

4,20

4,26

4,21

4,30

4,19

4,28

4,26

4,41

4,31

4,28

4,17

4,27

4,71

4,31

4,37

4,37

4,49

4,31

4,40

4,43

4,52

4,44

4,40

3,97

4,44

4,57

4,02

4,24

4,26

4,26

4,40

4,35

4,22

4,47

4,42

4,30

4,28

4,30

4,53

4,33

4,39

4,37

4,42

4,41

4,41

4,38

4,46

4,44

4,39

Tabellen visar frågor till kunder i den särskilda kollektivtrafiken inklusive betyg per månad på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5
är högsta.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIVET
Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken samt för
trafikstödjande funktioner och system. Detta innefattar nytt
regionaltågssystem i Mälardalen– Ny Trafik 2017 – samt
tåg- och busstrafikavtalen. Här ingår också
verksamhetsgrenen serviceresor.

Avsnittet redogör även för samordning av den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken, om produkt-och
intäktsutveckling samt om upphandlingsarbetet inom
ramen för Program Trafik 2019-2021.

Ett samordnat trafiksystem

Tågtrafiken

Ett av myndighetens uppdrag är att få länets kollektivtrafik
att utgöra ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. I
enlighet med myndighetens uppdrag och medlemmarnas
ambition om att öka samordningen mellan den allmänna
och den särskilda kollektivtrafiken har de nya avtalen för
serviceresor och skolskjuts för den särskilda
kollektivtrafiken möjliggjort att samordna resor inom den
allmänna anrop-styrda kollektivtrafiken och den
anropsstyrda särskilda kollektivtrafiken. Från 1 januari 2017
körs den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken och
kompletteringstrafiken med fordon inom avtalen för den
särskilda kollektivtrafiken. Detta gör det möjligt att använda
befintliga fordon mer effektivt med en högre
beläggningsgrad och mer samåkning mellan
resenärsgrupper.
När det gäller infrastrukturen öppnades det nya
dubbelspåret Strängnäs-Härad under perioden, efter flera
års arbete. Projektet innehöll ett nytt 8,5 kilometer långt
järnvägsspår, parallellt med det befintliga spåret. En del av
projektet var också ett nytt resecentrum i Strängnäs.

Ökat resande – trots banarbeten och störningar
Tågtrafiken har haft ett besvärligt år präglat av förseningar,
inställda turer och störningar till följd av planerade
banarbeten. Året började med många vinterrelaterade
problem som ledde till fordonsbrist. Framför allt
Nyköpingsbanan drabbades då av inställda turer med
omfattande kritik från pendlarna. Våren och sommaren
kännetecknades av återkommande och delvis stora
infrastrukturfel på grund av värmen, samt flera banarbeten.
Gnestapendeln, som generellt sett utmärker sig genom en
bra punktlighet och regularitet, hade stora problem med
många inställda turer i månadsskiftet september/ oktober
till följd av personalbrist i kombination med ett spårfel.
Resenärer från Sörmland påverkades dessutom under hela
sommaren av planerade banarbeten. Den så kallade
getingmidjan genom södra Stockholm stängdes av och
regionaltågresenärerna från Sörmland fick byta till
pendeltåg i Flemingsberg med förlängda restider som
konsekvens. Pendeltågsstationen Södertälje Centrum var
helt avstängd mellan 30 april och 19 augusti 2018 på grund
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av ombyggnation vilket påverkade Gnestapendelns
resenärer då bussar ersatt tågtrafiken.

lördagar. Med detta tillmötesgås ett önskemål som
kommunerna utmed stråken haft sedan länge.

Trots detta fortsätter resandet med tåg att öka, under 2018
med 4 procent. Satsningar på fler turer och en ny
pendlarbiljett kan ses som huvudförklaringar.

Trafikavtalen
Den regionaltågstrafik som är upphandlad av
Mälardalstrafik drivs av SJ inom ramen för övergångsavtalet
2017-21. Avtalet gäller för följande linjer:
- Svealandsbanan (Uppsala/Arlanda) Stockholm-EskilstunaArboga (Örebro)
- Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg
- UVEN Sala-Eskilstuna-Norrköping-Linköping
- Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping-Norrköping
(Linköping)
Syftet med övergångsavtalet är att främja en säker
övergång från den befintliga till den nya trafiken. Ett
exempel är att minimera risken för trafikstörningar i
samband med att de nya fordonen och den nya depån i
Eskilstuna tas i drift.

Tågplan 2019 - kapacitetsbrist och Trafikverkets
tilldelningsprocess fortsatta hinder för stabil trafik
För att fortlöpande följa upp tidtabellsarbetet hade myndigheten, tillsammans med främst Mälardalstrafik, ett stort
antal avstämningar under året. Huvudsakligen har arbetet
fokuserat på att få en körbar tidtabell för samtliga turer, i
möjligaste mån utan tidskrävande förbigångar (omkörningar). Processen präglades återigen av den stora
trängseln i Mälardalen, planeringen underlättades dock
något i och med att en operatör (SKJB med Blå tåget) väljer
Mälarbanan istället för Västra stambanan för sina tåg.
Därmed har Sörmlandspilen kunnat få en förhållandevis bra
tidtabell. Trängseln, i kombination med Trafikverkets
prioriteringskriterier som missgynnar tåg med stort inslag
av pendlare till förmån för snabbtåg, utgör i grunden dock
fortsatt ett strategiskt hot för våra regional- och pendeltåg.
Utbudet, det antalet avgångar som är beställda av, SJ är
oförändrat fram till sommaren 2019. Till hösten planeras för
en ny avgång med Regionexpressen på Svealandsbanan
mellan Eskilstuna och Stockholm, ett nytt koncept som
syftar till att minska restider mellan de största orterna) i
Mälardalen. Avgången ska köra med regionens nya
dubbeldäckartåg ER1. Även övriga avgångar på
Svealandsbanan ska börja köras med de nya tågen, därmed
ersätts SJ:s lok och vagnar succesivt under 2019. Även på
Sörmlandspilen planeras det för att köra några turer med
de nya tågen efter sommaren. Leveransen av ER1 tågen
fortsätter de närmsta åren. Därmed kommer tågen att
prägla vardagen på samtliga linjer i Sörmland inom ett par
år och satsningen på moderna tåg blir ytterligare en viktig
milstolpe för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.
En annan nyhet inför 2019 är sena kvällståg på
Sörmlandspilen och Nyköpingsbanan på fredagar och

Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt
Mälardalstrafik med i huvudsak sina befintliga tåg i form av
lokdragna personvagnar. Från och med 2019 fasas loktågen
ut ur trafiken och ersätts genom regionens nya tåg
(Mälartåg).
Det finns ytterligare ett tågtrafikavtal, nämligen mellan
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Stockholms läns
landsting (SLL). Det avser trafiken och övriga tjänster på
Gnestapendeln Södertälje Centrum-Järna-Gnesta.
Sörmlands kostnader för trafiken med regionaltågen och
Gnestapendeln, inklusive banavgifterna och
länskortsavtalet, uppgick 2018 till ungefär 126 miljoner kr.

Resandet med tågtrafik
Resandeutvecklingen i den regionaltågstrafik som är
upphandlad av Mälardalstrafik var totalt sett bra under
perioden. Det var också förväntat med tanke på hur
utbudet förbättrades i december 2016 inom ramen för Ny
trafik 2017. Även satsningen på nya pendlarbiljetten
Movingo bidrog till utvecklingen. Också omvärldsfaktorer
såsom växande befolkning, låg arbetslöshet och hög tillväxt
under åtminstone början av året kan antas ha bidragit till
det ökade resandet.
Det som tynger årsutfallet är den mycket svaga
utvecklingen på sommaren (juni-augusti) då den så kallade
getingmidjan var avstängd. Regionaltågresenärerna från
Sörmland fick då byta till/från pendeltåg i Flemingsberg
med förlängda restider som konsekvens. På både
Sörmlandspilen och utmed Svealandsbanan minskade
resandet med nästan 40 procent i juli månad jämfört med
juli 2017. Därefter har resandet återhämtat sig. Undantaget
är Sörmlandspilen som har haft en svag höst framför allt i
Katrineholm. Överlag har resandet med enkelbiljetter
utvecklats negativt på Sörmlandspilen. För övrigt har antal
påstigande ökat från alla sörmländska stationer, mest från
Vagnhärad (24 procent) och Strängnäs (13 procent).
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Resenärer med Sörmlandstrafikens månadskort, inklusive
Skolkort län, kan använda regionaltågen för resor inom
länet. Antalet påstigande med dessa kort räknas normalt
bara en vecka per år och räknas sedan upp för att erhålla
ett årsvärde. Knappt 400 000 sådana resor antas ha
genomförts under 2018 men siffrorna är osäkra och det
behövs en ny ombordräkning.
För Gnestapendeln, som handlas upp av Trafikförvaltningen
i Stockholms län landsting som del av SL:s

pendeltågssystem, registrerades fler resor 2018. En svag
inledning av året följdes av klart positiva siffror på
sommaren och hösten. Under sommaren valde antagligen
fler att ta det mer prisvärda pendeltåget istället för
regionaltåget till Flemingsberg och ersättningstrafik
därifrån. Detta beteende kan delvis ha legat kvar under
hösten eftersom Sörmlandspilen samtidigt bara ökade
marginellt från Gnesta – till skillnad från tidigare års mer
markanta ökningar.

Resandet med regionaltåg från Sörmland med SJ färdbevis 2018

Påstigande

Totalt påstigande i Sörmland

2 395 000

Resandet med regionaltåg från Sörmland med
Sörmlandstrafikens periodkort 2018

5%

Påstigande

Förändring (%)

392 000

0%

Påstigande

Förändring (%)

280 000

4%

3 067 000

4%

Påstigande i Sörmland (baserad på uppräkning från stickprov)

Resandet med Gnestapendeln 2018

Förändring (%)

Påstigande i Gnesta

Totalt antal påstigande tåg Sörmland 2018

Busstrafiken – en överblick

Trafikavtalen – kontinuerlig uppföljning och nya avtal

Det regionala busslinjenätet i Sörmland utgörs av
landsbygdstrafik och stadstrafik. Landsbygdstrafiken består
i sin tur av regionala stomlinjer och lokala linjer. Regional
stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter
medan de lokala linjerna i huvudsak körs inom respektive
kommun. Stadstrafik finns i Eskilstunas, Nyköpings,
Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Trafiken mellan
Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm
(Trosabussen) bedrivs sedan juli 2015 helt i kommersiell
regi.

• Fordon, dokumentation gällande kontrollbesiktningar,
extrabromskontroller, däckbyten samt kontroll av
alkolåsutrustning.

Busstrafiken i Sörmland är indelad i fyra avtalsområden
enligt tabellen nedan. Viss linjelagd trafik körs även i
skolskjuts- och servicereseavtalen.
Avtalsområde

Trafikföreta
g

Norra (Eskilstuna)

Transdev

Södra (Gnesta/Nyköping/Oxelösund/Trosa)

Nobina

Västra (Flen/Katrineholm/ Vingåker)

Nobina

Östra (Strängnäs)

Bergkvarabuss

I vårt uppdrag ligger ett ständigt pågående arbete med
uppföljning av trafikavtalen och ett nära samarbete med
trafikföretagen. Under året har vi arbetat för att strukturera
och tydliggöra avtalsuppföljningen. Uppföljningsmöten
genomförts på ungefär månatlig basis och dessutom har
omfattande revisioner med samtliga tre företag
genomförts. I revisionerna har följande områden granskats:

• Kvalitet, dokumentation och arbetssätt gällande olyckor
och tillbud, kundsynpunkter samt månadsrapporter.
• Personal, dokumentation gällande läkarkontroller,
förarnas kompetens och utbildningar, drogfrihet,
servicekänsla, mobiltelefonipolicy samt arbetstidsregler, lön
och ersättningar.
• Depå, dokumentation och arbetsrätt gällande farligt
avfall, avfallssortering, kemiska produkter,
fordonstvättanläggning samt regler för tomgångskörning
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Ett trafikföretag, Bergkvarabuss, fick två brister med krav på
att bristerna skulle vara åtgärdade inom en respektive tre
månader. Utöver detta utfärdades ett antal
rekommendationer till trafikföretagen. Det har även
genomförts 130 kontroller av rena fordon och 100
stickprovskontroller av fordon under året.
Under 2018 har upphandling genomförts av avtalsområden
av trafiken i Södra och Västra Sörmland. Nobina Sverige AB
tilldelades båda avtalsområdena och kommer alltså att
fortsätta köra trafiken. Avtalen sträcker sig över 10 år och
trafiken kommer att börja köras från augusti 2019. De nya
avtalen, till skillnad från dagens avtal, är
incitamentbaserade. Det innebär och 25 procent av
trafikföretagens ersättning utgörs av incitament som
baseras på punktlighet och kundnöjdhet. För
avtalsområden pågår nu uppstartsprojektet för att säkra en
bra trafikstart.
Även för de andra avtalsområdena har upphandlingsarbete
pågått under året och precis i inledningen av 2019
publicerades upphandlingen för Norra Sörmland efter ett
intensivt arbete under hösten. Trafikstart i detta avtal är vid
tidtabellskiftet i december 2020. För avtalsområdet Östra
Sörmland fattade direktionen på sitt sista sammanträde
beslut om trafikplikt för området. En överenskommelse har
även fattats med Stockholm för den länsöverskridande
trafiken.

Ett antal allvarliga incidenter
Busstrafiken har under perioden flutit på bra men med ett
par mycket tragiska och allvarliga incidenter.
Under sommaren inträffade två avåkningar. I juni åkte linje
561 av vid Nävekvarn och en av resenärerna behövde
läkarvård. Olyckan utreddes av polisen och avslutades i
slutet av sommaren med slutsatsen att det inte var tekniska
Påstigande
buss

Förändring
mot föregående år

2014

9 752 000

+2%

63 %

2015

10 249 000

+5%

64 %

2016

10 933 000

+7%

64 %

2017

11 612 000

+6%

66 %

2018

12 432 000

+7%

69 %

År

Andel
påstigande i
stadstrafiken

problem eller väglaget som orsakade olyckan. I juli
inträffade ytterligare en avåkning, denna gång på linje 8 vid
Wåmtorp. Två resenärer färdades i bussen, ingen av dem
ådrog sig några skador.
I november inträffade en tragisk dödsolycka då en
stadsbuss i Eskilstuna kolliderade med en cyklist. En
polisutredning pågår. Det ansvariga trafikföretaget inledde
en egen säkerhetsutredning som delgetts
Sörmlandstrafiken. Trafikföretagets säkerhetsutredning

kommer att kompletteras så fort polisutredningen är
avslutad.

Förarutbildningen
Den första mars inleddes myndighetens utbildning av förare
inom den allmänna kollektivtrafiken. Utbildningen
fokuserar på bemötande och biljettsortiment. Den hålls
under en halvdag och genomförs i egen regi av
myndighetens medarbetare. Utbildningarna hålls hos
trafikföretagen på depåerna i Nyköping, Eskilstuna,
Katrineholm och Strängnäs. Utbildningarna pågick under
hela 2018 och vårt mål var att träffa så många förare som
möjligt. Totalt genomfördes 60 under 2018. 450 förare har
genomgått utbildningen, vilket är 82 procent av samtliga
förare i Sörmland.

Resandet i busstrafiken
Totalt registrerades drygt 12,4 miljoner påstigande i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Detta motsvarar
en ökning på 7 procent jämfört med 2017.
Påstigande

Förändring
mot 2017

12 432 000

+7%

Exklusive skolkort

7 811 000

+ 12 %

Exklusive skolkort och exkl
avgiftsfria resor

6 877 000

+4%

Resandet med buss 2018
Totalt (Landsbygd och Stad)

Resandeökningen ligger över nivån för viktiga nyckeltal som
påverkar den underliggande utvecklingen. Till exempel har
antalet körda busskilometer bara ökat med 1 procent.
Nyckeltal med påverkan på
resandet 2018
Folkmängd totalt per 1 november
(från SCB)
Folkmängd 6-18 åringar per 1
november (från SCB)
Busskilometerproduktion (km)

Antal

Förändring
mot 2017

294 042

+ 1,0 %

46 182

+ 2,4 %

16 192 000

+ 1,0 %

Ett antal nyckeltal för den ”underliggande” utvecklingen 2018. Siffror om
utvecklingen avseende förvärvsarbetande och BNP-utvecklingen släpar
tyvärr efter.

Sett på femårsperioden 2014-2018 har antalet påstigande
ökat med 27 procent samtidigt som en förskjutning mot
stadstrafiken sker. Mätt i absoluta tal har dock också
resandet med landsbygdstrafiken ökat under perioden.

Efter den stora trafikomläggningen inom landsbygdstrafiken
vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 av en
svag utveckling med minskat resande. Sedan hösten 2013
har resandet vänt upp och den positiva utvecklingen har
accelererat sedan hösten 2015. Förutom en mer attraktiv
trafik, också genom nya Sörmlandstaxan, ser vi ett antal
omvärldsfaktorer som viktiga förklaringar: Folkmängden har
ökat relativt kraftigt de senaste åren, huvudsakligen genom
invandring och därmed personer som i lägre utsträckning
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äger en bil. Utöver det präglades perioden av låg
arbetslöshet och, åtminstone fram till våren 2018, av god
ekonomisk tillväxt. En väsentlig faktor för just utvecklingen
2018 var statens satsning på avgiftsfria resor för
skolungdomar sommaren 2018 som genererade många
tillkommande resor. Om man enbart analyserar
”betalande” resenärer, d.v.s. skolkorten och samtliga
former av avgiftsfria resor exkluderade, uppgår
resandeökningen 2018 till mer måttliga 4 procent.
En närmare genomgång av statistiken för 2018 visar ett
ökat resande i samtliga områden i Sörmland, med undantag
för stadstrafiken i Strängnäs där resandet på linje 2 har
minskat markant. I stadstrafiken Katrineholm och Nyköping
har däremot resandet utvecklats klart bättre än
genomsnittet. I båda städerna är det linje 1 som är
huvudförklaringen bakom uppgången, resandet där ökade
markant med i princip samtliga produkter förutom skolkort.
I Flens stadstrafik har resandet med skolkort mer än
fördubblats och är den främsta orsaken till den relativt
kraftiga ökningen där.

och produkter. I Trosa kommun har främst resandet med
periodkort utvecklats mycket bra: Det gjordes drygt 11 000
påstigningar med de nya pendlarkorten Movingo samtidigt
som länets egna periodkort också ökade. Movingo har
därmed genererat många tillkommande resor. Även Trosa
kommuns satsning på fler turer på linje 550 har resulterat i
mer än dubbelt så många resenärer på linjen.
En analys på linjenivå visar att 16 av cirka 80 linjer med
minst 10 000 påstigande har haft färre resenärer än året
innan. Till dessa hör:
• linje 2 i stadstrafiken Strängnäs (-17 procent, som en
konsekvens av diverse linjeomläggningar i samband med
nybyggnationen av resecentrum),
• linje 29 Eskilstuna-Äsköping (-13 procent, på grund av
mycket färre påstigande från hållplatsen Hållsta där
flyktingboendet stängdes) samt
• linje 515 Nyköping-Skavsta (-10 procent, där framför allt
pendlingsresor med 30 dagars-korten minskade, antagligen
också till följd av en företagsnedläggning längs linjen).

Utvecklingen i landsbygdstrafiken var mer beskedlig,
exkluderas skolkorten och avgiftsfria resor låg antalet
påstigande totalt sett på ungefär samma nivå som året
innan. Trosa och Vingåkers kommuner utmärker sig positivt,
i Vingåker genom en bred uppgång på i princip alla linjer
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Förändring
2%

Stadstrafik 2018 (buss)
Eskilstuna
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor
Katrineholm
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor
Nyköping
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor
Strängnäs
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor
Flen
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor
Stad, totalt
exkl. skolkort
exkl. skol- och exkl. Fria resor

Påstigande
6 485 044
3 572 459
2 959 114
235 765
195 875
177 244
1 201 267
1 078 066
1 003 206
349 569
269 757
256 657
29 239
22 934
20 496
8 300 884
5 139 091
4 416 717

Förändring
7%
15 %
7%
19 %
24 %
13 %
11 %
13 %
5%
-2 %
2%
-3 %
22 %
10 %
-1 %
8%
14 %
6%

Landsbygdstrafik 2018 (buss)
Eskilstuna

Påstigande
747 104

exkl. skolkort

388 481

6%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Flen

341 940

-3 %

374 218

5%

exkl. skolkort

253 373

7%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Gnesta

230 403

-3 %

192 171

3%

exkl. skolkort

130 816

3%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Katrineholm

120 889

-5 %

436 024

6%

exkl. skolkort

291 993

11 %

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Nyköping

266 103

2%

1 050 525

4%

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

exkl. skolkort

672 829

3%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Oxelösund

630 552

-3 %

246 637

7%

exkl. skolkort

194 621

7%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Strängnäs

180 951

-1 %

580 807

6%

exkl. skolkort

370 214

9%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Trosa

347 527

2%

195 916

18 %

exkl. skolkort

148 525

20 %

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Vingåker

137 780

11 %

226 456

15 %

Sedan 1 januari 2017 utförs den anropsstyrda trafiken inom
avtalen för serviceresor och skolskjuts. På så sätt
samplaneras resorna vilket är ett led i myndighetens
uppdrag att samordna kollektivtrafiken. Den anropsstyrda
allmänna trafiken som idag finns inom myndighetens
uppdrag består av skärgårdstrafik i Nyköpings kommun,
kompletteringstrafik och linjelagd trafik där resan måste
bokas på förhand. Förutom skärgårdstrafiken, som fortsatt
beställs direkt hos skepparen, sker bokningarna via
Servicecenter. Under 2018 genomfördes 3 547
anropsstyrda resor. Inom kompletteringstrafiken
genomfördes 289 resor. För skärgårdstrafiken genomfördes
631 resor under 2018. Nytt avtal för skärgårdstrafiken har
upphandlats med trafikstart 1 juni 2019, för närvarande
pågår uppstart av trafiken.

exkl. skolkort

149 886

18 %

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Östergötland

135 286

7%

4 097

-6 %

Stockholms län

77 174

12 %

Utanför länet totalt

81 271

11 %

exkl. skolkort

70 832

13 %

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor
Landsbygd, totalt

68 593

10 %

4 131 129

6%

exkl. skolkort

2 671 570

8%

exkl. skolkort och exkl. Fria
resor

2 460 024

0%

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik
I drygt två år har de nya avtalen för den anropsstyrda
särskilda kollektivtrafiken varit i drift. Under 2017 hade Flen
och Nyköpings kommuner direktupphandlade avtal inom
serviceresor. Dessa avtal ersattes den 1 januari 2018 för
Flens kommun och för specialfordonen i Nyköpings
kommun med ordinarie avtal. Trafikstart för personbilar i
Nyköpings kommun var den 13 mars. Vid båda dessa
tillfällen gick trafikstarten bra, utan några störningar. I
denna upphandling tilldelade myndigheten områdena Flen
och Nyköping Personbilar till leverantören AB Trendtaxi,
och området Nyköping Specialfordon till Taxi 10 000 AB. I
och med det har vi haft trafikstart i samtliga
avtalsområdena och kan därmed stänga den första
upphandlingen som ingår i Program Trafik 2019-21.
Under hösten 2017 upphandlade myndigheten skolskjuts
för Katrineholm och Vingåkers kommun. Avtalen omfattar
fem områden, fyra i Katrineholms kommun och ett i
Vingåkers kommun. Trafikstart var den 1 juli 2018.
Implementeringen av dessa nya avtal är nu genomförd,
tillsammans med kommunerna och trafikföretagen.
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Under 2018 har vi också upphandlat skolskjuts för
Nyköpings kommun och i maj tilldelades avtalet återigen
Taxi Nyköping/Oxelösund. En förändring i detta
skolskjutsavtal är att Sörmlandstrafiken kommer att ha
ansvaret för planeringen av resorna. Projektet för
uppstarten både av trafik och planering har påbörjats och
trafikstarten sker den 1 juli 2019.
Enligt uppföljningsplanen i avtalen för serviceresor pågår
revisioner ute hos samtliga trafikföretag. Enligt
myndighetens uppdrag bedrivs kontinuerlig förvaltning och
uppföljning av avtalen. I uppföljningen genomförs stickprov
och besök ute hos respektive trafikföretag. Varje månad
erbjuds trafikföretagen en utbildning för att nyanställda
förare ska kunna certifieras. Vi erbjuder också
utbildningstillfällen i samband med en trafikstart. Utöver
det genomför myndigheten regelbundna fortbildningar av
förare. I början av 2018 genomfördes fortbildning av förare
inom Skolskjutsavtalen och Servicereseavtalen för
Strängnäs, Gnesta och Trosa. För Nyköpings del har
fortbildning genomförts för förare inom skolskjutsavtalet.
Vidare har även fortbildning för förare genomförts för
område Eskilstuna. Fortbildningen har innefattat
genomgång av rutiner, utbildning tillsammans med
hjälpmedelscentralen och resande utifrån brukarperspektiv.

Ett antal incidenter
Under 2018 har ett antal allvarliga incidenter inom den
särskilda kollektivtrafiken inträffat. Året inleddes med en
dödsolycka den 15 januari då de resenärer som färdades i
fordonet omkom och föraren skadades. Förundersökningen
lades ned och föraren avskrevs från misstanke om brott. I
april föll en resenär ur sin rullstol vid en kraftig
inbromsning. Orsaken var att säkerhetsbältet inte var fäst
på rätt sätt. Föraren stängdes av och fick genomgå
ytterligare utbildning för att säkerställa att något liknande

inte skulle inträffa. En månad senare inträffade en annan
incident med samma förare. Beslut fattades om att
omedelbart stänga av föraren och han kör inte längre inom
våra uppdrag. I mitten på maj lämnades en resenär på fel
adress och inte enligt instruktion. En skriftlig varning
utfärdades då till trafikföretaget.

Resandet inom den anropsstyrda
särskilda kollektivtrafiken
Under 2018 ökade antalet resor i den särskilda
kollektivtrafiken med 4,8 procent. Totalt genomfördes 425
683 resor under året, jämfört med 406 053 resor under
2017.
Resandeutvecklingen för den särskilda kollektivtrafiken
varierar bland medlemmarna. För vissa har 2018 inneburit
ett ökat resande, för andra en minskning. Vi såg under
slutet av 2017 och i inledningen av 2018 en uppåtgående
trend i resandet. Från andra halvan av 2018 ser vi att
trenden har planat ut.
Serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor,
omsorgsresor, skolresor samt övriga resor som omfattar
tjänsteresor och budresor. Av det totala antalet resor är
174 314 färdtjänstresor (41 procent) och 101 049 sjukresor
(24 procent). Den stora delen av resandeökningen står
omsorgsresor för. Det har genomförts 24 procent fler
omsorgsresor 2018 jämfört med 2017.
Under sommarmånaderna minskar antalet resor till följd av
att skolverksamhet och annan planerad verksamhet har
uppehåll. Nedan tabeller redovisas totalt antal utförda
serviceresor under 2018.
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Antal genomförda resor

jan-18

feb-18

mar-18

apr-18

maj-18

jun-18

jul-18

aug-18

sep-18

okt-18

nov-18

dec-18

Totalt
2018

Totalt

36 831

34 513

38 927

35 832

38 314

32 521

24 394

33 880

36 401

40 847

40 194

33 029

425 683

13 814
9 026

13 772
8 134

15 760
8 741

14 475
8 283

15 880
8 472

14 177
7 531

11 709
4 560

14 070
8 606

14 591
8 317

15 993
9 840

15 621
9 741

14 452
6 840

174 314
98 091

9 179

8 389

9 171

8 550

8 876

7 661

6 585

7 760

8 245

9 432

9 271

7 930

101 049

4 286

3 692

4 624

3 986

4 562

2 650

1 099

2 901

4 716

5 040

5 063

3 364

45 983

därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav sjukresor
därav skol- och
särskoleresor
därav övrigt

526

526

631

538

524

502

441

543

532

542

498

443

6 246

15 285

14 033

16 509

15 153

16 508

13 222

8 237

13 883

15 928

17 425

17 325

13 234

176 742

därav färdtjänst

4 792

4 739

5 662

5 302

5 913

5 228

4 207

5 030

5 386

5 638

5 730

5 401

63 028

därav omsorgsresor
därav skol- och
särskoleresor

6 023

5 442

6 022

5 702

5 858

5 195

2 834

5 787

5 657

6 560

6 354

4 349

65 783

4 286

3 692

4 624

3 986

4 562

2 650

1 099

2 901

4 716

5 040

5 063

3 364

45 983

184

160

201

163

175

149

97

165

169

187

178

120

1 948

2 019

1 842

1 902

1 910

2 051

1 875

1 176

1 838

1 975

2 161

1 990

1 614

22 353

989

935

1 012

1 013

1 169

1 093

750

1 014

1 168

1 210

1 096

983

12 432

1030

907

890

897

882

782

426

824

807

934

894

631

9 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

17

995

942

948

922

851

750

633

787

771

976

1 034

865

10 474

912

852

854

847

794

728

549

673

678

826

833

656

9 202

83

89

94

75

57

22

84

114

93

149

201

209

1 270

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Katrineholm, totalt

1 428

1 502

1 652

1 489

1 533

1 307

1 160

1 277

1 303

1 548

1 388

1 281

16 868

därav färdtjänst

1 426

1 500

1 652

1 489

1 533

1 307

1 160

1 275

1 303

1 548

1 384

1 281

16 858

därav omsorgsresor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

därav övrigt

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

4

0

10

2 546

2 468

2 707

2 459

2 829

2 613

2 409

2 670

2 785

3 038

3 067

2 736

32 327

2 205

2 170

2 409

2 150

2 507

2 290

2 044

2 291

2 427

2 590

2 596

2 362

28 041

0

0

0

0

0

0

Eskilstuna, totalt

därav övrigt
Flen, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Gnesta, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt

Nyköping, totalt
därav färdtjänst
därav skol- och
särskoleresor
därav omsorgsresor

341

298

309

322

323

365

379

358

448

471

374

4 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

951

884

886

755

808

807

561

886

842

989

975

819

10 163

därav färdtjänst

541

583

633

511

565

503

392

546

576

639

645

600

6 734

därav omsorgsresor

410

301

253

244

243

304

169

340

266

350

330

219

3 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 615

2 585

2 912

2 691

2 764

2 372

2 007

2 585

2 521

2 994

2 842

2 534

31 422

1705

1745

2017

1874

1929

1697

1561

1768

1725

2053

1815

1801

21 690

907

836

892

816

833

671

443

817

794

939

1025

732

9 705

3

4

3

1

2

4

3

0

2

2

2

1

27

996

1 031

1 183

1 015

1 167

989

849

1 171

1 027

1 227

1 314

1 101

13 070

därav färdtjänst

862

873

1033

881

1010

852

715

962

819

924

1001

891

10 823

därav omsorgsresor

därav övrigt
Oxelösund, totalt

därav övrigt
Strängnäs, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Trosa, totalt

298

134

158

149

133

157

136

134

209

208

303

313

210

2 244

därav övrigt

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

Vingåker, totalt

480

478

631

515

580

578

436

647

643

722

674

593

6 977

382

375

488

408

460

479

331

511

509

565

521

477

5 506

98

103

143

107

120

98

105

136

134

157

153

116

1 470

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

9 516

8 748

9 597

8 923

9 223

8 008

6 926

8 136

8 606

9 767

9 585

8 252

105 287

9 179

8 389

9 171

8 550

8 876

7 661

6 585

7 760

8 245

9 432

9 271

7 930

101 049

337

359

426

373

347

347

341

376

361

335

314

322

4 238

därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Landstinget, totalt
därav sjukresor
därav övrigt
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Samordningsvinst – ett mått på effektivitet

Genom att multiplicera den genomsnittliga kostnaden per
kilometer med den besparade sträckan får vi fram en
teoretisk besparing i kronor.

I januari 2018 infördes nya ersättningsmodeller för vissa
trafikavtal i den särskilda kollektivtrafiken. Det har medfört
att det sätt vi tidigare räknat ut samordningsvinst på, inte
går att genomföra på samtliga avtal. Vi har därför tagit fram
ett nytt sätt att mäta samordningsvinsten för denna trafik.
Något som har varit viktigt för det nya beräkningssättet är
att det inte ska vara beroende av vilken typ av
ersättningsmodell som gäller för trafikföretagen. Detta för
att kunna behålla mätvärdet under lång tid och därmed
kunna se förändringar.

Enligt den nya beräkningsmodellen för samordningsvinst
har samplaneringen inneburit en minskad kostnad på 14
miljoner kronor och med en samordning i kilometrar på 12
procent.
På grund av det nya sättet att räkna på går det inte att
jämföra siffrorna med föregående år.

Kilometrar är ett värde som är bestående över tid oavsett
vilken ersättningsmodell som gäller och därför är den nya
beräkningen baserad på detta. Vi jämför därför den sträcka
som fordonen faktiskt har kört med hur långt de skulle ha
kört om alla resor hade gått direkt från startpunkt till
slutdestination utan samåkning. Genom att mäta det vi
kallar ”producerade kilometrar” ser vi hur många kilometrar
vi sparar in i vår planering genom att samordna resorna.

Antal genomförda resor 2016, 2017 och 2018

Antal

Tot antal resor
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PRODUKT- OCH
INTÄKTSUTVECKLING

att införandet av Movingo har lett till ett faktiskt
nettotillskott av resandet även i busstrafiken. Också antal
påstigande med prisreducerade periodkort för ungdomar
och studenter ökade, dock bara med 3 procent.

Skolkort
Med över 4,6 miljoner påstigningar under året är skolkorten
fortfarande den mest använda produkten i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Jämfört med 2017
är antalet nästan oförändrat vilket innebär att skolkorten
har haft en dämpande effekt på den totala
resandeutvecklingen i länet (+ 7 procent).

Förköp
Antalet förköpta enkelbiljetter, d.v.s. reskassa, mobilbiljetter
och Ultra-light kort, ökade med 3 procent. Utvecklingen för
reskassa och mobilbiljetter går åt olika håll där resandet med
mobilbiljetter ökade med nästan 70 procent medan reskassa
minskade med 14 procent. Trots detta görs fortfarande fler
resor med reskassa än med mobilbiljetter (692 000 resp. 380
000 påstigande). Ultra-light korten, som säljs till offentliga
organisationer för exempelvis tjänsteresor och skolklass-resor i
länet, men även till Migrationsverket, minskar ytterligare i
betydelse med numera enbart 25 000 påstigande.

Periodkort
Med de klassiska periodkorten för pendlare, det vill säga
Sörmlandstrafikens egna månadskort och även Movingo,
gjordes närmare 3,1 miljoner resor, en ökning med 9
procent. Denna produktkategori ökar främst tack vare
Movingo, närmare 160 000 påstigningar gjordes med de
nya pendlarkorten som möjliggör smidiga buss- och
tågresor över länsgräns sedan oktober 2017. I kommunerna
Trosa, Strängnäs och Gnesta är Movingo numera ett vanligt
inslag i busstrafiken och 10 till 15 procent av alla påstigande
med ett icke prisreducerat periodkort gjordes med Movingo
(länsgenomsnitt 5 procent). Eftersom huvudsakliga
alternativen till Movingo (periodkort zon och län för buss
till/från tågen) också ökar (med 5 procent) kan konstateras

Enkel ombord
Antalet påstigande som köper enkelbiljett ombord av föraren
har minskat med 3 procent. En anledning till denna utveckling
är en medveten marknadsföring av mer prisvärda förköpta
produkter. Minskad ombordförsäljning bidrar till kortare
restider i och med förarna slipper hanteringen av försäljningen
ombord. Ytterligare en anledning till minskningen av
ombordförsäljning är överströmningseffekter till följd av
Avgiftsfria resor för skolungdomar under sommaren, se nedan.

4 595 000
PERIODKORT

FÖRKÖP

PERIODKORT,
PRISRED.

ENKEL
OMBORD

AVGIFTSFRIA
RESOR

PERIODKORT
LÅGTRAFIK

387 000

242 000

482 000

388 000

934 000

380 000

1 009 000

976 000

1 036 000

1 003 000

1 095 000

1 063 000
SKOLKORT

2018

3 071 000

2017

2 807 000

4 579 000

AN TAL PÅST IGAN D E EF T ER PRO D UK T, 2017 O C H 2018

ÖVRIGA

Antal påstigande 2018, per produktkategori
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Avgiftsfria resor

Övriga

Årets bubblare är kategorin avgiftsfria produkter, antal
påstigande ökade med 150 procent till 934 000 påstigande.
Huvudförklaringen är statens satsning på avgiftsfria resor för
skolungdomar under sommaren 2018, detta genererade 470
000 resor. Katrineholms satsning på avgiftsfria resor för
pensionärer under sommaren står för 9 000 påstigande. Fria
resor 65 + i Eskilstuna kommun fanns redan 2017 och antalet
påstigande ökade med 16 procent till nu 441 000. Till
kategorin ”avgiftsfria resor” hör även knappt 14 000
påstigande som av olika anledningar inte kunde eller ville
betala – trots att de inte var berättigade till avgiftsfria resor.

Huvudförklaringen bakom minskningen av övriga produkter
är främst resandet med Sommarlovskorten (- 80 procent
p.g.a. överströmning till avgiftsfria resor för skolungdomar).
Men också minskad användning av SL korten i Gnestas
trafik påverkar utfallet av ”Övriga” negativt för hela länet.

Med hjälp av nedanstående diagram kan de olika
produkternas popularitet i respektive medlems trafik
jämföras. Det syns tydligt att skolkorten är av mycket stor
betydelse överallt, Oxelösund sticker ut då kommunen
enbart finansierar en linje (615) med primärt uppdrag för
transport till och från skolorna. Landstingets regionala linjer
har en högre andel resenärer med pendlarprodukter än i
övriga medlemmars trafik. I Eskilstunas trafik har
prisreducerade 30 dagarsbiljetter bara en relativt liten
betydelse vilket beror på att de så kallade elevkorten ges till
samtliga skolelever. I Gnesta kommun gäller SL:s 30dagarskort och dessa nyttjas frekvent i Gnestas trafik vilket
syns i diagrammet genom den höga andelen övriga resor.
Inga fria sommarresor genomfördes i Oxelösunds trafik,
vilket beror på att Linje 615 inte körs på sommaren.

Det omfattande resandet med avgiftsfria resor för
skolungdomar under sommaren ledde givetvis till
överströmningseffekter, det vill säga resandet med andra
alternativa produkter minskade istället. Jämfört med
sommaren 2017 sjönk antalet påstigande med
Sommarlovskort dramatiskt, även enkelbiljetter ombord
minskade med cirka 20 procent under sommaren. Trots
detta är nettoeffekten positiv, d.v.s. satsningen har gett
effekt genom avsevärt fler resor.
Lågtrafikkort
De prisvärda lågtrafikkorten (månadskort utan giltighet i
rusningstid) ökade med 24 procent och är nu ett vanligt
inslag i samtliga kommuner.

Andel påstigande efter produktkategori i resp. medlems trafik 2018
VINGÅKER
TROSA
STRÄNGNÄS
OXELÖSUND
NYKÖPING
LANDSTING
KATRINEHOLM
GNESTA
FLEN
ESKILSTUNA
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Periodkort

10%

Förköp

20%
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Periodkort, prisred.

40%
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Avgiftsfria resor
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Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under året till
drygt 110 mnkr, en ökning med närmare 4 procent.
Intäkterna från skolkorten ökade i samma takt, till nu drygt
54 mnkr.
Huvudförklaringen bakom denna utveckling är att resandet
ökar. Intäktsutvecklingen (+4 procent) är dock inte lika
positiv som resandeutvecklingen (+7 procent) vilket främst
beror på att resandet har drivits på av förhållandevis
prisvärda produkter och inte minst avgiftsfria resor, se även
tabellen med a-priser. När det gäller avgiftsfria resor för
skolungdomar ska dock noteras att myndigheten har
erhållit ett statligt bidrag för en kompensation av kostnader
och intäktsbortfallet, bidraget bokförs dock under just
Bidrag och beloppen återfinns därför inte i denna
redovisning av biljettintäkterna.
Produktkategori

a-pris
2018

Resandeutveckling 2018
(Förändring mot 2017)

Enkel ombord

25,50 kr

-3%

Förköp

22,40 kr

+3%

Periodkort

14,30 kr

+9%

Skolkort

11,80 kr

0%

Periodkort,
prisreducerat

9,60 kr

+3%

Periodkort lågtrafik

5,30 kr

+ 24 %

Avgiftsfria resor

0,00 kr

+ 146 %

Avseende den totala intäktsmassan per produktkategori
utgör skolkorten den största intäktsposten, dessa står för
en tredjedel av årets totala biljettintäkter. Därefter följer
periodkorten (27 procent), Enkel ombord (15 procent) och
Förköp (14 procent). Alla övriga produkter genererar cirka
10 procent av intäkterna. Jämfört med 2017 har intäkterna
ökat med några procent för samtliga kategorier, Periodkort
lågtrafik sticker ut med en intäktsökning på cirka 20
procent. Enda negativa avvikelsen gäller enkelbiljetterna
sålda ombord där intäkterna minskade med drygt tre
procent.

INTÄKTER 2018 PER PRODUKTKATEGORI
Periodkort
kr44 003 000
Förköp
kr23 909 000
Skolkort
kr54 291 000
Enkel ombord
kr24 777 000

Periodkort, prisred.
kr9 837 000

Periodkort lågtrafik
kr2 572 000

Övriga
kr4 912 000

A-priset räknas fram genom att för var och en av
produktkategorierna dela biljettintäkterna genom antalet
påstigande. På så sätt erhålls en genomsnittsintäkt i kronor per
påstigande för samtliga produktkategorier.
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Fastigheter och depåer
Genom myndighetens fastighetsplan har vi arbetat
systematiskt med förvaltning av de fastigheter som
myndigheten äger. Planen som beskriver behoven av
åtgärder på 10 års sikt har gett oss en bra bild över åtgärder
som genomförs årligen och vissa även med
allvarlighetsgrad. Fastighetsplanen omfattar samtliga åtta
fastigheter: depåerna i Vingåker, Katrineholm, Flen,
Strängnäs, Trosa, Eskilstuna och i Nyköping samt
Kaffestugan, som är en raststuga främst för förare i
Nyköping. Fastighetsplanen ger också en bra översikt vad
gäller uppskattade kostnader under de närmsta 10 åren per
fastighet.
De stora delarna som nu setts över i fastighetsplanen är
golven i tvätthallarna, kompressorer samt ventilationen.
Under 2018 har Eskilstunadepån byggts ut ytterligare med
personalparkeringar för att framtidssäkra depåns storlek.

tidsplan men en del extra kostnader tillkom mot
budgeterad plan så som en extra takkonstruktion då gamla
taket läkte. Återkopplingen från trafikföretaget som hyr
fastigheten har varit mycket positiv.
Det har också skett uppgraderingar av kodlåssystem (RCO)
till depåerna i Nyköping, Flen, Vingåker och Katrineholm
samt till väntsalar i Katrineholm och Strängnäs.
Det arbete som pågår är att anpassa depåerna i Nyköping,
Katrineholm och Flen med den infrastruktur som krävs för
att möta den kravställning som trafikavtalen för Södra och
Västra Sörmland ställer.
I och med regionbildningen den 1 januari 2019 gick
ansvaret för dessa fastigheter över till Region Sörmlands
FM-enhet (Facility Management) som kommer att ta vidare
och utveckla fastigheterna. Arbetet med ett övertagande
påbörjades under 2018 och kommer att fortlöpa under
2019.

Depån i Katrineholm har på grund av att golvet släppt i
konstruktionen byggts om och inflyttning i de ombyggda
lokalerna skedde i januari 2018. Arbetet har följt satt

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

498

36

Informationsskärmar på resecentrum

De tekniska systemen
Under 2018 har vi fortsatt att förvalta och utveckla såväl
medarbetarsystem som kundnära system. Ofta har det
handlat om att öka digitaliseringen och tillgängligheten,
framförallt genom att göra informationen mer lättillgänglig.

Betal- och realtidssystemet
Utvecklingen av betal- och realtidssystemet har fortsatt
under 2018. Den största implementationen var att vi nu har
möjligheten att läsa BoB-biljetter (biljetter utifrån nationell
biljett- och betalstandard) som ett av de första länen i
Sverige. Först ut var möjligheten att läsa Movingobiljetter
ombord på alla bussar. Näst ut är våra egna app-biljetter.
Dessa kommer att implementeras under våren 2019. Även
fortsatt har arbete ägnats åt att göra systemet stabilare. Ett
antal funktioner kopplade till intäktssäkring och
resandestatistik har tagits i drift på fler bussar i Sörmland,
som exempelvis automatisk trafikanträkning.

Projektet BORIS
Arbetet syftar till att skaffa datalagersystem för att enklare
kunna hantera statistik och rapportering. Integrationer till
betal- och trafikinformationssystemet slutfördes i juni 2018
och överlämnades för förvaltning. Implementation till
planeringssystemet ALFA har pågått under hösten 2018 och
tester och kvalitetsgranskning har påbörjats. Arbetet med
fortsatta implementeringar till exempelvis TeleQ fortsätter
under 2019.

Appen för allmänna kollektivtrafiken
App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande
förbättringar har gjorts på mindre buggar i systemet.
Arbete har påbörjats med att anpassa appen till BoBstandarden för att säkra intäkter och göra det möjligt att
validera (läsa av) biljetterna maskinellt på samtliga bussar.
Detta skapar även förutsättning för att kunna ha periodkort
och övriga produkter tillgängliga i appen.

Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken
Utvecklingen fortsätter och under sommaren har en
anropsstyrd linje testats att helt hanteras i systemet vilket
fallit bra ut. Utveckling för att få in data om allmän
anropsstyrd trafik har påbörjats under hösten. Syftet är att
underlätta bokningar av den typen av trafik och även säkra
kvaliteten av bokningarna. Även utveckling för automatisk
överföring av statistik till systemet BORIS har påbörjats
under perioden för att kunna skapa nya möjligheter att
kunna följa upp olika verksamheter som nyttjar systemet.

Axentia och Swarco är de leverantörer som vann
upphandlingen som gjordes för att implementera
realtidsskyltar i Sörmland. Nu finns smarta skyltar med
batteriladdning eller nattströmsladdning för avrop
tillsammans med traditionella skyltar som drivs av
permanentström. Första steget pågår för att förse
resecentrum och andra större bytespunkter i Sörmland med
informationsskyltar för realtidsinformation. Ett antal av
dessa är i drift under senare delen av 2018.

Kommunikationsradiosystem
En förstudie har genomförts om framtida kommunikationsradiosystem och en inriktning har antagits om att ansluta
oss till RAKEL. RAKEL är ett system för radiokommunikation
som används av många säkerhets- och
beredskapsorganisationer, exempelvis räddningstjänsterna,
polis, ambulans, Kriminalvården, SOS-alarmering samt
kommunal och statlig krisberedskap.
Upphandlingen påbörjades i december 2018 och tilldelning
sker under våren 2019. Den första installationen ska vara
klar under sommaren i och med att det första trafikavtalet
för den allmänna trafiken i Södra och västra Sörmland har
trafikstart då.
Nuvarande kommunikationsradiosystem avvecklas
successivt och ska vara helt utfasat under 2021.

Telefoni
Arbete med att migrera hela Sörmlandstrafikens telefoni
från Region Örebro till D-data på Landstinget Sörmland har
pågått under året. I maj sattes en testmiljö upp och alla
funktioner och lösningar togs fram och testades. Lördagen
den 1 december genomfördes migreringen utan större
driftstörningar.

Systemtjänster för Movingo (BRUM)
Systemet med app och webb har driftsatts skarpt och varit
öppet för försäljning sedan 9 juli. Försäljningen har sedan
dess ökat stadigt. Utvecklingen av systemet har fortsatt
med hög takt in på hösten för att förbättra stabiliteten och
driftsäkerheten i systemet. Under hösten har även
störningsrutiner tagits fram. Funktioner och förberedelser
för att kunna ta emot flera områden har utvecklats i
systemet och tester mot SL har utförts.

Appen och webb för särskild kollektivtrafik
App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande
förbättringar har gjorts på mindre buggar i systemet.
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MEDARBETARPERSPEKTIVET
Vår myndighet är en levande och lärande organisation med
mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt
och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha kunden i centrum,
inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt
ansvar för uppdraget och skapa en effektiv organisation.

Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att
verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning.
Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över
att bidra till samhällsutvecklingen.

Vi har sedan starten 2013 sett det som viktigt att vara en
attraktiv arbetsgivare. Vi har haft målet att vara måna om
varandra, ha roligt på arbetet och ha en sund balans mellan
arbete och privatliv. Vi har strävat att vara lyhörda och visa
medkänsla med varandra med viljan att vi som
medarbetare ska trivas och må bra. Vi har också sett att
myndighetens uppdrag sedan start har vuxit och att
organisationen kontinuerligt behövt anpassas efter hur
verksamheten utvecklas. Detta fokus har vi strävat efter att
behålla även under det intensiva arbetet att samtidigt
förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019.
Vi har parallellt med detta sökt prioritera fortsatt säkrad
kompetensförsörjning 2018 ut. Vi kan konstatera att
arbetet med regionbildningen ändå utgjort den betydande
aktiviteten inom medarbetarperspektivet och att
organisationsanpassningen fått stå tillbaka i viss mån.

Arbetet under 2018 – Verksamheten pågår mitt i
förberedelserna inför verksamhetsövergång

HME och medarbetarenkäten från Springlife
Resultatet 2018 för HME (Hållbart medarbetarengagemang)
är i jämförelse med 2017 lägre och vi lyckades inte nå målet
att förbättra eller hålla kvar nivån. Det är framförallt
motivationen som är lägre i december 2018 än i december
2017. Vi ser också att det är förre som vill rekommendera
arbetsgivaren. En förklaring kan vara att medarbetarna var i
väntan på beslut för hur organisation, chefutpekning och
egen placering skulle bli. Trots det kan vi ändå se att
resultatet i jämförelse med andra offentliga organisation
utgör ett medelvärde. I resultatet utmärker sig ändå
resultatet för ledarskap vilket visar att vi kan vara stolta
över att vi har ett ledarskap som får ett fortsatt högt betyg.
Som alltid ser vi variationer mellan enheterna vilket
framförallt syns i den stora enkäten från Springlife. Alla
enheter fick sitt resultat innan årsskiftet och de enheter
som förblir intakta efter verksamhetsövergången kommer
att arbeta fram handlingsplaner tillsammans med
medarbetarna.

Regionbildning
Interna förberedelser inför avvecklingen
För att kunna genomföra regionbildningen och
sammanslagningen av landstinget, SKTM och
Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävdes ett
omfattande internt förberedelsearbete. Vissa nödvändiga
beslut behövde också fattas. Det interna arbetet
genomfördes i elva delprojekt:
1. Styrning och ledning
2. Medarbetarna
3. Ekonomi)
4. It och telefoni
5. Webb, intranät och varumärke)
6. Avveckling – avtal och åtaganden
7. Avveckling – form för överlåtelse
8. Avveckling – likvidation av myndigheten
9. Skatteväxling
10. Verksamhetsorganisation – samverkansmodell för
kollektivtrafiken i en ny struktur
11. Arkiv- och informationshantering

HME
Engagerade
medarbetare
Delfråga Motivation
Delfråga Ledarskap
Delfråga Styrning
Attraktiv
arbetsgivare
Rekommenderar
arbetsgivaren
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85
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Kompetensförsörjning
2018 fortsatte vi att se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta strategiskt i den
frågan. Målet med kompetensförsörjningsstrategin var
säkra att verksamheten i alla lägen har den kompetens och
den medarbetarvolym den behöver för att uppnå
myndighetens mål. Det har konstaterats sedan tidigare att
det finns en sårbarhet inom vår verksamhet med ett alltför
starkt beroende av vissa nyckelpersoner med
expertkompetens. Utifrån detta har vi under 2018 etablerat
ett närmare samarbete kring kompetensförsörjning med
landstinget och regionförbundet i och med den kommande
regionbildningen. Vi kan se att trots att verksamheten även
under 2018 utvecklats är vi två färre månadsanställda per
den 31 december än 2017. Könsfördelningen är i stort
densamma som 2017.
Antal medarbetare

2018

Månadsavlönade

31 december

2017

Totalt

72

74

Kvinnor

43

45

Män

29

29

Könsfördelning %

Kvinnor

60 %

Kvinnor

61 %

Män

40 %

Män

39 %

31 december

Delaktighet och samverkan
Vi har under 2018 fortsatt arbeta för en god intern
samverkan i hur vi arbetar tillsammans, i våra enhets- och
avdelningsmöten i avstämningar respektive samtal chef och
medarbetare samt i vår fackliga samverkan. Vi har också
fortsatt med uppskattade frukostmöten i Nyköping och i
Eskilstuna med öppen inbjudan och även verksamhetsdagar
för alla medarbetare.

HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter
Aktiviteterna i HR-plan och Plan för lika rättigheter och
möjligheter startades upp i början av april och har pågått

under året. Diskussioner har genomförts om kränkande
särbehandling och trakasserier och vad det innebär för oss
att i varje stund motverka och säga nej till dålig jargong
samt hur vi kan respektera varandra och behandla varandra
lika. Vi har också fört dialog om vad som gör en
arbetsgivare attraktiv, vad vi kan göra mer av och vad kan vi
förbättra. Slutligen har vi samlats kring vad som driver oss
att vara aktiva i vårt medarbetarskap. Det som framkommer
i dessa dialoger och samtal tar vi med oss i det fortsatta
arbetet hos vår nya arbetsgivare Region Sörmland .

Vi införde ett eget intranät
Under perioden har vi lanserat myndighetens egen
avdelning på intranätet Insidan. Här publicerar vi innehåll
som är relevant för våra medarbetare och kan fungera som
ett stöd i verksamheten. De första funktionerna som
lanserades under perioden var följande:





HR-funktion med viktiga dokument och länkar
Anpassad information om kommande
regionbildning med fokus på det som är relevant
för myndighetens anställda
Kommunikationsavsnitt med mediestöd och
omvärldsbevakning.
En arbetsyta där medarbetare kan skriva
kommentarer och på ett enkelt och smidigt sätt
kommunicera internt.

Vi inledde även dialog med landstingets webbredaktörer för
att forma innehåll till den kommande regionbildningen med
tillhörande omorganisering.

Lägre total sjukfrånvaro - men fler är sjuka längre
Den totala sjukfrånvaron för 2018 ligger en halv procent
lägre än 2017. Korttidsfrånvaron har minskat betydligt och
den längre har ökat. 2017 utgjorde korttidsfrånvaron tre
fjärdedelar av den totala sjukfrånvaron medan den under
2018 var nere i lite drygt hälften av den totala
sjukfrånvaron. När det gäller frisknärvaron ser vi att fler
medarbetare har fem eller fler sjukdagar än samma period
2017.

Sjukfrånvaro

2018

2017

% av ordinarie arbetat tid för ånadsavlönade

Helår

Helår

Totalt

5,7 %

6,3

kvinnor

6,4 % sjukfrånvaro i gruppen

5,5 % sjukfrånvaro i gruppen

män

4,7 % sjukfrånvaro i gruppen

7,4 % sjukfrånvaro i gruppen

personer upp till 29 år

10,1 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

14,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer mellan 30-49 år

4,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

3,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer 50 år och äldre

4,3 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

3,8 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Dag 1-14

55 % av den totala sjukfrånvaron

75 % av den totala sjukfrånvaron

>60 dagar

37 % av den totala sjukfrånvaron

11 % av den totala sjukfrånvaron
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Attraktiv arbetsgivare

2018

2017

Månadsavlönade

Engagerade medarbetare

HME 76

Rekommenderar arbetsgivaren

81 %

Frisknärvaro, flextid

HME 80
87 %

2018

2017

Andel med högst fem
sjukfrånvarodagar under året

52 %

57 %

Medelflextid för de som låg över
30 h 31 december

-

57 h

Månadsavlönade

Alla medarbetare skulle ned till 30 h i flextid inför
övergången till Region Sörmland vilket gör att det inte finns
något flextidssaldo för 2018 att redovisa.
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
Under det ekonomiska perspektivet finns information om
myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska
hushållning och samlad redovisning; om budgetföljsamhet,

Årets resultat
Det ekonomiska utfallet för 2018 uppgick till 53 730 tkr.
Efter slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets
resultat för myndigheten till 83 kr. Myndighetens
medlemmar har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag under
året, varav medlemsbidrag för den allmänna
kollektivtrafiken är 509 669 tkr och medlemsbidrag för den
särskilda kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala
medlemsbidraget är 56 585 tkr lägre än budgeterat. I
budgetavstämningen nedan framgår utfall 2018 jämfört
med budget 2018.

Budgetföljsamhet
Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av
myndighetens kostnader, har ökat med 3,0 procent jämfört
med 2017. Ökningen beror till största delen på index.
Trafikkostnaderna 2018, vilka utgörs av kostnader
hänförliga till dels den allmänna kollektivtrafiken, dels den
särskilda kollektivtrafiken, uppgick till 747 393 tkr.
Allmän kollektivtrafik
Budget
Trafikkostnader

Utfall

Avvikelse

Landsbygdstrafik

328 215

326 491

-0,5 %

Stadstrafik

182 466

182 429

-0,0 %

129 309

129 797

0,4 %

Eskilstuna
Katrineholm

6 953

6 807

-2,1 %

Nyköping

35 522

35 214

-0,9 %

Strängnäs

10 683

10 611

-0,7 %

Även för den särskilda kollektivtrafiken syns ett lägre utfall
än budgeterat under året.
Särskild kollektivtrafik
Budget
Trafikkostnader
Serviceresor
Riksfärdtjänst

Utfall

Avvikelse

112 791

108 470

-3,8 %

3 510

3 179

-9,4 %

om balanskrav, om intäktsutveckling, om
pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om
anläggningstillgångar och om finansiella mål.

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade
kostnader, vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, har
varit lägre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna
uppgick till 33 609 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot
budget motsvarande 10 242 tkr. Den positiva
budgetavvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader
inom övrigt kontorsrelaterat.
De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 18 020 tkr
2018, vilket kan jämföras med budgeterad kostnad på 19
459 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan främst förklaras
av lägre försäljningskostnader.
Förvaltningskostnader vad gäller den särskilda kollektivtrafiken, har varit högre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 18 799 tkr och uppvisar en negativ
avvikelse mot budget motsvarande 798 tkr. Budgetavvikelsen kan förklaras av en kostnadsökning på
konsultarvoden.
De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 3 026 tkr,
vilket kan jämföras med 2 980 tkr i budget 2018.

Intäktsutveckling
Biljettintäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där
betalare inte består av myndighetens medlemmar.
Biljettintäkterna uppgick till 110 011 tkr vilket motsvarar en
ökning med 4 procent jämfört med 2017. En positiv
utveckling av resandet är en av orsakerna till
intäktsökningen.
Intäkterna från skolkort uppgick till 55 195 tkr vilket är drygt
2 200 tkr högre än budgeterat och utfall 2017.
Myndigheten budgeterar inte för viten från trafikföretagen
även om vitet med stor sannolikhet betalas ut. Viten för
2018 avser busstrafiken och uppgick totalt till 5 108 tkr.

Fördelning av intäkter och kostnader
Myndigheten använder sig av så kallade fördelningsnycklar
för att både fördela intäkter och kostnader inom och mellan
allmän och särskild kollektivtrafik men också mellan
medlemmar. Dessa används för att adressera intäkter och
kostnader på ett bra sätt och för att på så sätt spegla
verkligheten.

Balanskrav
Balanskravsutredningen visar att myndighetens
balanskravsresultat för 2018 klarar kommunallagens

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

503

41

balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I
resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som
ska återföras och inga realisationsvinster.

Pensionskostnader
Myndighetens pensionskostnader uppgick till 5 279 tkr
vilket kan jämföras med 4 991 tkr för samma period
föregående år. En stor del av denna summa avser den
avgiftsbestämda ålderspensionen som årligen betalas ut för
placering av den enskilde arbetstagaren.
Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Pensionsförmåner inklusive särskild
löneskatt redovisas som kostnad i resultaträkningen och
som avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen i pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en
upplupen kostnad i balansräkningen.
Pensionskostnader (tkr)
Avsättningar till pensioner inkl. särskild
löneskatt
Finansiell kostnad
Avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension

2018

2017

2 515

3 196

88

51

1 539

1 380

373

333

Övriga pensionskostnader

31

Soliditet och likviditet
Myndigheten har en soliditet på 18 procent vilket är i
paritet med 2017. Soliditet mäter hur stor andel
tillgångarna som är finansierat av eget kapital.
Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga betalningsförmåga, det vill säga förmågan att kunna betala de
löpande utgifterna. Vid periodens utgång hade
myndigheten en likviditet på 84 procent, vilket även det är i
paritet med 2017. Betalningsförmågan på kort sikt är god.

Anläggningstillgångar och investeringar
Anläggningstillgångarna har värderats till
anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga
avskrivningar. Årets avskrivningar uppgår till 5 902 tkr vilket
kan jämföras med 5 536 tkr för samma period föregående
år.

Borgensförbindelse
Myndighetens åtagande avseende borgensförbindelse uppgår till 1 909 091 tkr per sista december 2018. Myndigheten
har i november 2015 ingått borgen såsom för egen skuld för
AB Transitos låneförpliktelser till ett högsta belopp
uppgående till 1 909 091 tkr jämte ränta, dröjsmålsränta
och övriga kostnader.
Risken för myndighetens borgensåtaganden ses som låg.

Samlad redovisning
I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB
har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten
förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta
ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som
myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1 065) om
kollektivtrafik.
I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar motsvarande 9 326 tkr varav 3 087 tkr är en effekt av förvärvet av
Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB:s
fastigheter uppskattas ha ett övervärde motsvarande 8 411
tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. En stor del
av investeringarna består av investeringar i Länstrafiken
Sörmland AB:s depåer.
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 86 procent för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB gemensamt. Kommunkoncernens soliditet är 20
procent per sista december 2018, vilket kan jämföras med
18 procent föregående år.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

504

42

Finansiella mål
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är att
säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för
myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå
god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit
nedanstående finansiella mål.
- Årets resultat ska vara positivt.
- Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade
budgeten.
- Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
Årets resultat uppgick till 83 kr. En viktig del i myndighetens
finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet
med budget i balans kommer fortsätta under kommande år
för att fortsätta skapa en långsiktig stabilitet i ekonomin.

Därtill kan konstateras att verksamhet har bedrivits inom
den beslutade budgeten. Kassalikviditeten för myndigheten
respektive kommunkoncernen uppgår dock enbart till 86
procent.
Enbart två av de tre finansiella mål som
förbundsdirektionen fastställt i Verksamhetsplan och
budget 2018 (18-19) uppfylls, men givet det förhållandet att
likviditeten för myndigheten inkluderar kortfristiga skulder
om 53 730 tkr hänförliga till den positiva budgetavvikelsen
är det ändå myndighetens uppfattning att vi har en god
betalningsförmåga.
.
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den
regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och
kostnadseffektivt sätt, så att den bidrar till regional
utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av
kollektivtrafik. Det övergripande målet för myndigheten är
att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och
utveckling. Vår värdegrund - den moderna myndigheten som
är hållbar, professionell och lyhörd - samt våra
designprinciper är ledstjärnor på vägen. Kunden i centrum,
Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget
och Effektiv organisation är myndighetens designprinciper.

På följande sidor kan du läsa mer om den samlade
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Bedömningen
görs ur medarbetarperspektivet och det ekonomiska
perspektivet samt ur de fyra funktionerna funktionell,
attraktiv, effektiv respektive tillgänglig kollektivtrafik.
Kapitlet avslutas med en riskbedömning av verksamhetens
måluppfyllelse.

Huset illustrerar verksamhetens måluppfyllelse 2018.
*Bättre resultat än 2017 men som kan förbättras ytterligare.
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Samlad bedömning om
god ekonomisk hushållning
Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms ur olika
perspektiv och med utgångspunkt från den fastställda
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20). Den samlade
bedömningen om hushållningen utgörs främst av hur väl vi
har uppfyllt våra fyra funktionsmål: funktionell, attraktiv,
effektiv och tillgänglig kollektivtrafik. Den utgörs också av
måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet och det
ekonomiska perspektivet. De fyra funktionsmålen och
deras nyckeltal beskrivs och bedöms närmare i kommande
avsnitt.
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade
bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även
vad gäller verksamhetsåret 2018 i stora delar uppfyller en
god ekonomisk hushållning. Bedömningen är densamma för
koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken
Sörmland AB – bedöms sammantaget.
Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns
bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i
busstrafiken, en ökad intäktsutveckling, kundnöjdhet, en
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av
realtidsinformation på fler platser i länet, åtgärder för ökad
digitalisering och fortsatt goda miljönyckeltal.
Några exempel på de många aktiviteter som bidragit till vår
måluppfyllelse finns bland annat inom målområdet
Funktionell kollektivtrafik. Bland annat beslutet om Etapp 2
inom ramen för Ny Trafik och invigning av tågdepån. Inom
målområdena Attraktiv respektive Tillgänglig kollektivtrafik
lanserades Movingo app och webb samt den så kallade
BoB-anpassningen av Sörmlandstrafikens betalsystem som
möjliggör digital visering av färdbevisen såväl inom länet
som vid länsöverskridande resor.
För en attraktiv tågtrafik var driftsättningen av
dubbelspåret på Svealandsbanan i höjd med Härad
efterlängtad. Aktiviteter som även bidrar till att regionens
position som nav för Mälardalens tågtrafik förstärks. Andra
aktiviteter som skapar viktiga förutsättningar för
kollektivtrafiken framåt är bland annat beslut i nationella
planen och länstransportplanen där ett antal
kollektivtrafikfrämjande investeringar finns med.
Till den samlade måluppfyllelsen hör även tidigare fattade
beslut som möjliggör samordning, optimering och
effektivisering av länets samlade resurser, vilket återspeglas
i såväl trafikslagen tåg, buss och de anropsstyrda
Serviceresorna som den sedan tidigare genomförda
etableringen av Servicecenter Sörmland och därtill hörande
tjänster som bokning, kundtjänst, trafikledning och

avtalsuppföljning. Därtill har även trafikstart för flera nya
avtal för serviceresor skett. Under året har fler uppdrag
tillkommit, bland annat kommer myndigheten ansvara för
planeringen av Nyköpings kommuns skolskjutsresor.
Utifrån Program Trafik 2019-2021 som startade 2017 har vi
genomfört ett intensivt arbete med att upphandla och
teckna avtal kring ny busstrafik i länet. Under året har
skolskjutstrafikavtalet TUPP 01 gått i drift och avtal har
tecknats för Skärgårdstrafik i Sörmland, TUPP04 samt för
busstrafik i Södra och Mellersta Sörmland, TUPP 05. Ett
upphandlingsarbete för busstrafik i Eskilstuna kommun,
TUPP 07, har pågått under hela året och publicerades direkt
på nyåret samt så har trafikpliktsbeslut för TUPP09,
busstrafik i Strängnäs kommun fattats.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsätter, så att de håller en god standard,
bidrar till en god arbetsmiljö för förare och till hela och rena
fordon. Vår fastighetsplan ger oss en bra översikt över
uppskattade kostnader per fastighet de närmsta 10 åren.
Under 2018 har Eskilstunadepån byggts ut ytterligare med
personalparkeringar för att framtidssäkra depåns storlek.
Det har också skett uppgraderingar av kodlåssystem till
depåerna i Nyköping, Flen, Vingåker och Katrineholm samt
till väntsalar i Katrineholm och Strängnäs. I och med
regionbildningen den 1 januari 2019 gick ansvaret för
fastigheterna över till Region Sörmlands FM-enhet (Facility
Management). Arbetet med överlämning kommer att
fortsätta under 2019.
Inom medarbetarperspektivet har nyckeltalet HME
(Hållbart Medarbetar Engagemang) minskat med fyra
enheter, från 80 vid utgången av 2017, till 76 vid
motsvarande mätning 2018. Vi har därmed inte nått vårt
HME-mål för 2018, som låg på 82. Utöver det uppgår
sjukfrånvaron till 5,7 procent, vilket är något lägre än 2017.
Frisknärvaron har minskat från 57 procent 2017 till 52
procent 2018.
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den
beslutade budgeten. 2018 års ekonomiska resultat uppgick
till 83 kronor. Myndighetens medlemmar har betalat 647
638 tkr i medlemsbidrag vilket är 51 550 tkr lägre än
budgeterat och pengar som i enlighet med avtal om ansvar
och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland återbördats
till medlemmarna.
Intäktsutvecklingen från biljettförsäljningen var positiv
2018. Biljettintäkterna uppgick till 110 011 tkr vilket
motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2017. En
positiv utveckling av resandet är en av orsakerna till
intäktsökningen.
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Mål för funktionell kollektivtrafik

FUNKTIONELL
KOLLEKTIVTRAFIK






En kollektivtrafik som stödjer
regional- och lokal utveckling
Den samlade bedömningen, med grund från
kvalitativ beskrivning och kvantitativa data, är positiv
måluppfyllelse vad gäller området funktionell kollektivtrafik
Åtgärder för en funktionell kollektivtrafik är långsiktiga till
sin karaktär och indikatorerna mäts endast årligen. Nedan
beskrivs en del av periodens arbete. Detta tillsammans med
tidigare genomfört arbete ger en samlad bedömning av
måluppfyllelse för funktionen funktionell kollektivtrafik
innebärande positiv måluppfyllelse.
Under perioden har aktiviteter fortsatt som gett länets
medborgare fler förutsättningar att kunna leva, växa och
verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanan är sedan snart
två år tillbaka i drift, fyrspår för Stockholm Uppsala och
Mälarbanan är beslutade och Ostlänken med tre nya
resecentrum i länet är under projektering, ett nytt
funktionellt resecentrum i Strängnäs öppnade i december
2017 och dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad blev
klart i somras. De nya tågfordonen är nära driftsättning, den
så kallade Etapp 2 är under beslutande och inriktningen för
Etapp 3, trafiken bortom Etapp 2 är under arbete. Dessa
satsningar är viktiga bidrag till måluppfyllelsen.
Sörmland som län är starkt knutet till angränsande län i
östra Mellansverige, i synnerhet Stockholms län. Mer än 50
procent av den dagliga pendlingen går över olika
länsgränser. Utöver resor till och från Stockholm och
Södertälje pendlar många mellan orter som EskilstunaVästerås/Örebro, Nyköping- Norr-köping/Linköping,
Flen/Katrineholm/Norrköping och SträngnäsEnköping/Uppsala.
Under 2018 har vi på många sätt fortsatt att ge länets
medborgare fler förutsättningar att kunna leva, växa och
verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanan är i drift sedan
snart två år, Ostlänken med tre nya resecentrum i länet är
under projektering, ett nytt funktionellt resecentrum i
Strängnäs öppnade i december och dubbelspåret mellan
Strängnäs och Härad blev klart i somras. Dessa satsningar är
viktiga för att vi ska nå våra mål.

Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och
flerkärnighet samt stärka förutsättningarna för en sammanhållen
och utvidgad arbetsmarknadsregion.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka
tillväxtregioner och regionala nodstäder.
Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i
länets kommuner genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala
arbetsmarknader.
Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av
attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel
gång, cykel och kollektivtrafik.

Sedan sommaren 2018 pågår tester av de nya Mälartågen i
Sverige. Tågen visades upp på Stockholm Central i juni och
på Innotransmässan i Berlin i september. Till aktiviteterna
kopplade till de nya tågen hör också invigningen av en ny
tågdepå i Eskilstuna i början av september. Tågen ska sättas
i trafik under 2019 och förbättrar till att börja med utbudet
på Svealandsbanan från och med september 2019. När
Regionexpressen infördes mellan Eskilstuna och Stockholm
var det en viktig del i tidtabellsarbetet inför 2019. Men vår
strävan efter en attraktiv tidtabell för samtliga av våra
övriga tågavgångar i länet kännetecknade både planeringen
och utfall av tågplan 2019.
Också arbetet med utvecklingen av tågtrafiken på lite
längre sikt, för perioden efter 2021 som kallas för Etapp 2,
fortsatte. I mars fattade Mälardalstrafiks styrelse
inriktningsbeslutet inför Etapp 2. Beslutet bekräftades av
myndighetens direktion den 3 maj och därefter av samtliga
medlemmar. Under hösten och vintern 2018/19
konkretiserades utredningsarbetet i och med att
Mälardalstrafiks styrelse tog ett skarpt genomförandebeslut
för Etapp 2 i december. Ärendet behandlas av Region
Sörmland under våren 2019.
De planerade utbudsökningarna kommer att bidra
väsentligt till att uppfylla målen för funktionell
kollektivtrafik eftersom tillgängligheten i länet fortsätter att
förbättras. Totalt väntas satsningarna ge betydande effekt
på länets utveckling och leda till en ännu mer
sammanhållen arbetsmarknad i Mälardalen.
I juni fastställde också regeringen Nationell Plan för
transportsystemet 2018-2029 där bland annat Ostlänken
och vissa kapacitetsförstärkningar i form av förbigångsspår
på Västra stambanan pekas ut. Dessa kommer dock att
genomföras ganska sent, vilket är bekymmersamt med
tanke på rådande kapacitetsbrister. För att långsiktigt
säkerställa en attraktiv och utvecklad storregional trafik, i
en region med kraftig befolkningstillväxt, krävs fler
investeringar i infrastrukturen.
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För att tydligare identifiera vilken typ av trafik som
Sörmland kommer att behöva i framtiden fortsätter vi vårt
utrednings- och analysarbete.
Under perioden har myndigheten också deltagit i nationella
och storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling.
Det gäller både i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
och i Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt
genom politisk och tjänstemannanärvaro i Mälardalstrafik.
Myndigheten har under perioden anslutit sig till den
nationella medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik för att
metodiskt arbeta för en förbättrad kollektivtrafik. Genom
föreningen vill och hoppas vi kunna arbeta aktivt för att
synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår
och i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna
behöver anpassas till rådande lagstiftning och
resandeutveckling. Detta påverkansarbete sker för övrigt
också genom Mälardalstrafik och Mälardalsrådet.
Den kommersiella trafiken fortsätter vara närvarande i
länet främst genom SJ, Trosabussen, Flygbussarna och
Flixbus/Swebuss. Även den trafik mellan Eskilstuna och
Västerås som Mälardalens högskola upphandlade har
fortsatt.
De planerade utbudsökningarna kommer att bidra
väsentligt till måluppfyllelse för funktionen funktionell

kollektivtrafik eftersom tillgängligheten i länet fortsätter att
förbättras. Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge
betydande effekt på länets utveckling och leda till en
ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen..

Uppföljning av indikatorer
kopplat till funktionell kollektivtrafik
Samtliga delmål gäller uppföljningen av svårhanterliga
processer, samtidigt som mätmetoderna är ganska
komplexa. Uppföljningstal kommer inte att kunna eller
behöva aktualiseras årligen.
Arbetspendling Följs upp som andel inpendlare av
dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen
och baseras på uppgifter från SCB. Värderas endast
kvalitativt för att ge en indikation över kommunernas
kopplingar till övriga länet och till storregionen.
Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad faktorer, bland
annat av tillgången till attraktiv kollektivtrafik och
infrastruktur. I de allra flesta kommunerna har både
andelen in- och utpendlare ökat mellan 2007 och 2017
(statistik för 2018 erhålls först 2020). Det kan ses som ett
tecken på en allt mer integrerad region. För framför allt
kommuner med högt pendlingsberoende som Gnesta och
Trosa är väl fungerande och stabila kommunikationer
fundamentalt avgörande för kommunernas attraktivitet.

Kommun
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Andel inpendlare
dagbefolkning
2017
2007
16 %
14 %
28 %
25 %
26 %
26 %
23 %
22 %
21 %
19 %
44 %
37 %
23 %
19 %
30 %
27 %
29 %
27 %

Andel utpendlare
nattbefolkning
2017
2007
18 %
15 %
36 %
34 %
57 %
56 %
24 %
24 %
26 %
24 %
42 %
34 %
45 %
42 %
53 %
51 %
43 %
40 %

Länet totalt (pendlare över kommun- och länsgräns)

22 %

20 %

30 %

27 %

Enbart pendlare över länsgräns

9%

9%

19 %

17 %

Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i regionen (=resp. kommun i länet). Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer
16+ år med bostad i regionen (=resp. kommun i länet). Uppgifterna från SCB. Statistik för 2018 kommer först 2020.

Marknadsandel
Mäts som andelen resor med kollektivtrafik och taxi sett till
det totala resandet med kollektivtrafik, taxi och privata
motoriserade fordon (bil, moped och motorcykel). Analys
av marknadsandel utgår från pendlings- och biljettstatistik
och ska ses som en grov indikation. Uppdelning görs
lämpligen i starka stråk och total marknadsandel för alla
resor. I nuläget uppskattar vi att kollektivtrafiken utgör 24
procent av resandet i de starka stråken och 10-15 procent
totalt. Vårt mål är att dessa marknadsandelar ska öka.

År 2014 lät myndigheten tillsammans med Regionförbundet
Sörmland göra en mer noggrann studie över
marknadsandelar per stråk. Studien ”Hållbart resande”
visade en marknadsandel på i snitt 20–25 procent i starkare
stråk med högre trafikutbud. Dessa siffror bekräftas i stort
genom en första uppföljning av antalet sålda Movingokort
per tågstråk 2018. Sträckor som har högst marknadsandel
trafikeras med tåg, såsom Katrineholm –
Södertälje/Stockholm. Lägst marknadsandel har ett antal
sträckor utan direkt tåg-förbindelse och hög restidskvot,
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exempelvis Nyköping–Oxelösund, Nyköping–Katrineholm
samt Mariefred/ Åkers Styckebruk–Södertälje.
I och med införandet av Movingokorten kan en tydligare
uppföljning av utvecklingen av marknadsandelen ske
framöver.

Resmöjligheter mellan nodstäder
Mäts som andel av länets invånare som når regionens
tillväxtområden inom en bestämd tidsrymd med ett minsta
antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. Antalet
resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla
kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor.
Tack vare utbudsökningen i tågtrafiken har
resmöjligheterna förbättrats avsevärt. Också införandet av
Regionexpressen Eskilstuna-Stockholm 2019 bidrar till
förbättrad tillgänglighet för länets största stad.
För övrigt pågår metodutveckling i syfte att tydligare mäta
och följa upp målet.

Tillgänglighet till kommuncentrum
Mäts som andel av länets invånare som når sitt eget
kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett
minsta antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn.
Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla
invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och
rörlighet.
Metodutveckling pågår i syfte att tydligare mäta och följa
upp målet.
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Mål för attraktiv kollektivtrafik

ATTRAKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK





En kollektivtrafik som är användarvänlig
med hög kvalitet
Måluppföljningen visar ett positivt utfall för
resandet och nöjdhet, däremot ett negativt för
punktligheten. Den samlade bedömningen är därför att
kollektivtrafikens attraktivitet var på ungefär samma nivå
som året innan.
Den samlade bedömningen för funktionen attraktiv
kollektivtrafik är att vi uppnår en positiv måluppfyllelse.
Detta framförallt tack vare ett fortsatt ökat resande i tågoch i busstrafiken och ett positivt utfall förnöjdheten. Så
även de aktiviteter som ökat digitaliseringen av våra
tjänster bidrar till bedömningen av positiv måluppfyllelse,
Mot bakgrund av de förhållandevis många planerade och
oplanerade störningarna i regionaltågstrafiken som
periodvis gjort trafiken klart mindre attraktiv bidrar detta
till en sänkt måluppfyllelse. Under perioden har arbetet
med teknisk systemutveckling fortsatt för att hålla betaloch informationssystemet modernt och anpassat till
resenärernas behov. Under sommaren utrustades systemet
med möjligheten att kunna läsa BoB-biljetter (biljetter
utifrån nationell biljett- och betalstandard). Först ut var
möjligheten att läsa Movingobiljetter ombord på alla
bussar.
Antal påstigande i den allmänna kollektivtrafiken ökade
även under 2018, med fyra procent i tågtrafiken och med
sju procent i busstrafiken. Det gör att de satta målen för
resandeutveckling nåtts med råge, men man ska komma
ihåg att avgiftsfria resor för skolungdomar har då gett ett
extraskjuts uppåt. Den nya pendlarbiljetten Movingo
lanserades hösten 2017 och vi ser nu, drygt ett år efter det,
att det var en framgångsrik satsning som underlättar
vardagen för pendlarna. Även resandet i den särskilda
kollektivtrafiken ökade.
Sörmlandstaxan och de nya tekniska betal- och
informationssystemen i den allmänna kollektivtrafiken
firade under hösten 2018 ett år. Under året har arbetet
med systemutveckling fortsatt för att hålla betal- och
informationssystemet modernt och anpassat till
resenärernas behov.

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade
resorna i Sörmland ska öka.
Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god
kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet
och samordnat.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på
enkelhet och bekvämlighet för resenären.

Under året fortsatte arbetet med en strukturerad
avtalsuppföljning både i den allmänna och i den särskilda
kollektivtrafiken. Även aktiviteterna för en ökad
digitalisering var många under 2018. Bland dessa kan
nämnas betalsätt, appar för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken.
Aktiviteter för att hålla depåerna vid god funktionalitet och
på så sätt ge förare en god arbetsmiljö och fordon möjlighet
att tvättas, underhållas och på så sätt vara hela och rena
har fortsatt under året enligt den fastighetsplan som tagits
fram. Bland åtgärderna 2018 kan nämnas det arbete som
genomförts för att anpassa depåerna i Flen, Katrineholm
och Nyköping med infrastruktur som möter den
kravställning som trafikavtalen för Mellersta och Södra
Sörmland ställer. Under året har även kodlåssystem till
depåerna i Flen, Katrineholm, Nyköping och Vingåker samt
väntsalar i Katrineholm och Strängnäs uppgraderats.
Kunder ger Servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som
svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs
betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kvalitetsmålen som
handlar om resenärers och allmänhetens nöjdhet med
kollektivtrafiken når dock inte måluppfyllelse enligt de
mätningar som genomförts. I den allmänna kollektivtrafiken
var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av
allmänheten vid den mätning som genomförts. Myndighetens mål för året uppgick till 62 respektive 51 procent.
Motsvarande värde för Serviceresor var 4,17 med en
förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar uppgick
värdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.
En faktor med klart negativ inverkan på måluppfyllelsen
gällande en användarvänlig kollektivtrafik med hög kvalité
är förseningar i buss- och tågtrafiken. Tågtrafiken har
dragits med stora kvalitetsproblem under året med låga
punktlighetssiffror som följd. Kvalitén påverkades också av
inställda turer och trängsel ombord främst vintern 2017/18.
Både inom den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en god
leverans av vår tjänst. Vid utbildningar med våra förare vill
vi fånga in kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för
fortsatt utveckling. Den kontinuerliga och strukturerade
avtalsuppföljningen är en annan metod som är viktig för
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fortsatt måluppfyllelse inom område attraktiv
kollektivtrafik.
Att bedöma måluppfyllelse för målområde attraktiv
kollektivtrafik är inte självklar trots flera positiva händelser.
Att punktligheten under året sjunkit i tågtrafiken och att
busstrafikens tidtabeller vid en närmare anblick inför
övergången till nya incitamentsmodeller inte är anpassade
för att fullt ut fokusera på punktlighet ger skäl för såväl
eftertanke som fortsatt arbete bidrar till att måluppfyllelsen
för område attraktivitet riskerar att inte uppnås. Ett positivt
utfall för ett fortsatt ökat resandet, en ökad nöjdhet,
fortsatt arbete med digitalisering inklusive förenklade
betalsätt och driftsatt informationsskyltning med hjälp av
de utökade möjligheterna till digitalisering ger ett samlat
positivt utfall av måluppfyllelse inom området attraktiv
kollektivtrafik.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till attraktiv kollektivtrafik
Antal resor totalt
Antal resor mäts som totalt antal påstigande under aktuellt
helår. Den allmänna kollektivtrafiken omfattar busstrafik
och regional tågtrafik och baseras på biljettvisering ombord
(buss) samt försäljningsstatistik (tåg). Den särskilda
kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor samt skol- och särskoleresor och anges som antalet
genomförda resor. Antalet resor med allmän kollektivtrafik
ska öka utifrån målet om ökad marknadsandel.
Resandet med buss och tåg fortsätter att öka och det totala
resandet ligger redan nu över målet för 2020. En förklaring
bakom det positiva utfallet är också statens satsning på
avgiftsfria resor som gav ett extraskjuts i busstrafiken.

Typ av resa

2017 Antal

2018 Antal

Mål 2020

Buss (i länet)

11 612 000

12 432 000

-

Buss och tåg (i länet)

14 554 000

15 499 000

15 000 000

Särskild kollektivtrafik

406 053

425 683

-

Antal resor per invånare
Mäts som antalet påstigande i förhållande till folk mängden
i olika områden. Antalet resor per invånare med allmän
kollektivtrafik ska öka utifrån målet om ökad
marknadsandel.
Folkmängden i Sörmland har ökat med 1 procent. Bland
annat för ett exkludera denna underliggande utveckling
används nyckeltalet resor per invånare. Eftersom
resandetillväxten i buss- och tågtrafiken var större än
befolkningsutvecklingen har antalet resor per invånare
ökat. Observera att det vid beräkningen av kvoten enbart
tas hänsyn till påstigande i länet.

Resa per invånare

2017 Antal

2018 Antal

Mål 2020

Buss

39,7

42,0

-

Resor inkl tåg

49,8

52,4

50,3

Nöjdhet
Kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum
kopplat till såväl allmän som särskild kollektivtrafik.
Resultaten är en indikator över hur väl vi uppfyller våra mål.
För att läsa mer om attityder och nöjdhet, se sidan 22.
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Punktlighet
Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt
från realtidssystem för busstrafiken och planeringssystem
för den särskilda kollektivtrafiken.

Andel punktliga tåg

2017

2018

Mål

Svealandsbanan

87 %

86 %

92 %

UVEN

94 %

89 %

92 %

För tågtrafiken redovisas punktligheten månatligen och
mäts i försening >5 minuter. Sammanfattningsvis kan
konstateras att 2018 var ett besvärligt år för tågtrafiken
med genomgående klart sämre punktlighet jämfört med
tidigare år. Punktligheten påverkades negativt av
vintervädret i början av året med konsekvenser för såväl
infrastruktur som fordon. Månaderna maj, juni och juli
präglades sedan av ihållande värme med många spårfel
som följd. Också upprepade kortvariga totalavstängningar
på grund av bränder orsakade omfattande problem i hela
landet. Samtidigt genomfördes också större banarbeten i
hela landet, exempelvis på Västra stambanan och den så
kallade getingmidjan söder om Stockholm. Även obehöriga i
spår utgör fortsatt ett problem. Totalt sett har det lett till
en markant försämring av punktligheten med stor påverkan
på resenärerna under främst sommaren. En viss
normalisering skedde under hösten, trots upprepade el- och
signalfel. Det sämsta punktlighetsvärdet registrerades för
UVEN-trafiken i augusti med enbart 75 procent,
huvudsakligen som konsekvens av en hastighetsnedsättning
p.g.a. dåligt spårläge söder om Sala.

Sörmlandspilen

89 %

89 %

92 %

Nyköpingsbanan

93 %

89 %

92 %

Gällande regulariteten, det vill säga andelen tågfärder som
utför samtliga planerade uppehåll, så uppvisar UVEN de
lägsta siffrorna, augusti sticker ut med en regularitet på
enbart 89 procent. Bakomliggande orsaker är fordonsfel,
personalbrist och infrastrukturfel. Regulariteten för övriga
linjer ligger på drygt 95 procent i snitt.
Gnestapendeln hade överlag en bra punktlighet och
regularitet, bortsett från månadsskiftet september/oktober
då personalbrist och ett omfattande spårfel ledde till
inställda turer.

För busstrafiken kan punktligheten, tack vare det nya
tekniska systemet, redovisas. Observera att definitionen
enligt nedan avviker från mätmetoden för tågtrafiken varför
andel tåg resp. buss i tid inte kan jämföras. Busstrafik anses
vara punktlig förutsatt att inte
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker med en
(1) minut eller mer före i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker tre (3)
minuter eller mer efter i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Ankomst till sluthållplats sker tre (3) minuter eller mer
efter i tidtabell annonserad ankomsttid.
De nya avtal för busstrafiken som börjar gälla 1 augusti
2019 har ett tydligt fokus på att bussarna ska vara punktliga
genom hela resan, inte bara sett till start- och sluttid. Målet
är att dessa avtal ska leda till en tydligt förbättrad
punktlighet i busstrafiken framöver.
Andel punktliga bussar

2017

2018

Område Södra
(Nyköping/Trosa, körs av Nobina)
Område Västra
(Katrineholm/Flen/Vingåker, körs av Nobina)
Område Norra
(Strängnäs, körs av Bergkvara)
Område Östra
(Eskilstuna, körs av Transdev)

65 %

65 %

67 %

67 %

72 %

69 %

81 %

81 %

Punktlighet buss totalt

70 %

69 %
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EFFEKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK

En kollektivtrafik som
är hållbar och samordnad
De genomförda aktivisterna inom område
effektiv kollektivtrafik bedöms medverka till en samlad
positiv måluppfyllelse för området.
Detta framförallt med anledning av myndighetens under
perioden fortsatt dedikerade och strukturerade arbete
inom Program Trafik 2019-2021 för att fortsatt skapa en
kollektivtrafik i Sörmland som i än högre grad utförs på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt exempelvis genom
fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon och tar
miljöhänsyn. Under året har medlemmarna fogat fler
uppdrag till den samlade samordningen av kollektivtrafik,
bland annat kan nämnas att Nyköpings kommun, utöver att
ha överlåtit upphandling av serviceresor, skolskjuts och
riksfärdtjänst till myndigheten även fogat planeringen av
skolskjuts. Under perioden har även beläggningsgraden
ombord på våra bussar fortsatt att öka och nettokostnaden
per personkilometer i busstrafiken har minskat, om än
ganska marginellt. Även energiförbrukningen har minskat
något jämfört med samma period föregående år. Tyvärr har
dock några av miljönyckeltalen med anledning av att
naturgasinblandning i den busstrafik som avsetts bedrivas
på biogas, ökat och därmed gett ett lägre utfall under
perioden och drar ner den samlade bedömningen. Något
som sedan den 4 september är återupprättat till 100
procent biogas och som till och med januari 2019 åter
stabiliserats.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar,
genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar
för fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon,
kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med
funktionsmålen. Även myndigheten samordnade
organisation där flertalet medarbetare arbetar med
uppgifter rörande såväl den allmänna som den särskilda
kollektivtrafiken vilket ger möjlighet till helhetssyn och
utveckling av lämplig samordning bidrar till effektivitet och
måluppfyllelse.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och
busstrafiken i länet på förnybara drivmedel. Undantag är
dagar där biogasen inte räcker till för biogasbussarna i

Mål för effektiv kollektivtrafik



Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för
ökad kostnadseffektivitet.
Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så
att energieffektiviteten ökar och att
miljöpåverkan genom emissioner och buller
minskar.

Eskilstuna stadstrafik som då kompletteras med naturgas.
Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken
nådde som följd av det under 2018 till 97 procent.
Energieffektiviteten har fortsatt att öka och de tolv
elbussarna i Eskilstuna stadstrafik är en förklaring till att
energianvändningen har sjunkit från 3,6 kWh/km till 3,5
kWh/km.
Servicereseavtalen bedrevs även de på förnybara drivmedel
och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså.
Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda
kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent. Att
nivån inte ökar under 2018 beror på att de avtal som
upphandlades tidigt och där förnybara drivmedel inte hade
förutsättningar att kravställas med 100 procent förnybara
drivmedel med anledning av bristande tillgänglighet till
sådana under 2018 bedrivits med fler kilometrar. Det gäller
skolskjutsavtalen i Gnesta, Nyköping och Strängnäs.
Den ökade digitaliseringen och kanske främst genom
systemutveckling har under året bidragit till ökad
effektivitet. Utöver genomförda integrationer med
ekonomisystemet och automatiserad fakturahantering så
har IT-stödet ALFA uppgraderats och bland annat utrustats
med nya algoritmer som ökar samordningsgraden på
inlagda resurser.
Effektiviteten kopplade till trafikekonomin ligger på ungefär
samma nivå som året innan. Statens satsning på avgiftsfria
resor för skolungdomar gör dock att biljettintäkterna inte
rakt av kan jämföras med fjolåret eftersom försäljningen av
Sörmlandstrafikens egna produkter minskade under
sommaren, d.v.s. under giltighetstiden för avgiftsfria resor
för skolungdomar. Visserligen har myndigheten fått en
kompensation från staten, denna bokförs dock som bidrag
och ingår därmed inte i redovisningen av biljettintäkter.
Exkluderas denna tillfälliga satsning hade biljettintäkterna
varit något högre än det faktiska utfallet.
Ett område där utvecklingen har gått åt fel håll är
problematiken kring betalningsvägran: Under 2018
registrerade förarna knappt 14 000 fall då påstigande av
någon anledning vägrade betala. Lägger man ett a-pris på
20 kronor till grund motsvarar detta ett intäktsbortfall på
280 000 kronor.
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Under perioden har även förberedelsearbeten för att bilda
Region Sörmland fortsatt, något som kan bidra till en mer
samlad effektiv organisation där infrastruktur- och
kollektivtrafikfrågor kommer läggas i samma
verksamhetsområde som andra närliggande områden
såsom samhällsplaneringsfrågor, näringslivsfrågor,
miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, landsbygdsutveckling,
bostadsfrågor, folkhälsofrågor och arbete för
kompetensförsörjning.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till effektiv kollektivtrafik
Beläggning busstrafik
För den allmänna kollektivtrafiken anges beläggning som
hur många passagerare som i genomsnitt reser i varje
fordon (här tas enbart hänsyn till buss). Nyckeltalet bygger
bland annat på en uppskattning av antalet personkilometer.
För den särskilda kollektivtrafiken tas referensmaterial och
mätmetodik fram senare.
Beläggningen ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnadsoch energieffektivitet, och samordningsvinsten ska öka
utifrån mål om ökad samordning och effektivitet.
Beläggningen har ökat markant 2018. Detta är ett resultat
av ökat resande samtidigt som antalet producerade
kilometer i busstrafiken bara har ökar marginellt.
Beläggning

2017

2018

Mål 2020

Beläggning buss

8,1

8,6

8,8

Nettokostnad busstrafik
Mäts som nettokostnad per personkilometer (pkm).
Nettokostnaden (trafikkostnader minus biljettintäkter) för
den allmänna kollektivtrafiken divideras genom antalet
personkilometer för att underlätta jämförelser. Nettokostnaden visar hur mycket kommunal- eller landstingsskatt
som används för att finansiera kollektivtrafiken.
Nettokostnaden per personkilometer för den allmänna
kollektivtrafiken ska minska utifrån mål att öka trafikens
kostnadseffektivitet.
Nettokostnaden per personkilometer har minskat med 7
öre och uppgår nu till 2,47 kr/personkilometer.
Nettokostnaden har visserligen ökat något, men tack vare
kraftigt ökat resande minskar alltså nettokostnaden per
personkilometer något.

Nettokostnad pkm

2017

2018

Mål 2020*

Nettokostnad buss

2,54 kr/pkm

2,47 kr/pkm

2,90 kr/pkm

*) Vid framtagandet av målvärdet för 2020 var utfallet av upphandlingen
av nya bussavtal ännu inte känt. Värdet behöver justeras ner eftersom
kostnaderna inte förväntas öka lika kraftigt som tidigare antagit.

Kostnadstäckning busstrafik
Mäts som andelen av trafikkostnaden som täcks med
biljettintäkter. Räknas fram inklusive skolkortsintäkter.
Mäts enbart för allmän kollektivtrafik.
Kostnadstäckningsgraden ska öka utifrån mål att öka
trafikens kostnadseffektivitet.
Kostnadstäckningsgraden i busstrafiken ligger på samma
nivå som 2017, 32 procent. Det innebär att cirka en
tredjedel av produktionskostnaderna täcks med
biljettintäkter. Att täckningsgraden trots ökat resandet är
oförändrad beror på att resandet främst ökade med
produkter som ger förhållandevis små eller inga intäkter
alls. Till det sist nämnda hör framför allt avgiftsfria resor för
skolungdomar, en tillfällig satsning av staten som under
sommaren ledde till en minskad försäljning av
Sörmlandstrafikens egna produkter. Exkluderas
engångseffekten av denna statliga satsning hade
täckningsgraden varit något högre än i fjol.
Högst är täckningsgraden i stadstrafiken Eskilstuna med 42
procent, de lägsta värden noteras för landsbygdstrafiken i
Eskilstuna och Katrineholm med 18 procent.

Täckningsgrad

2017

2018

Mål 2020*

Täckningsgrad buss

32 %

32 %

30 %

*) Vid framtagandet av målvärdet för 2020 var utfallet av upphandlingen
av nya bussavtal ännu inte känt. Värdet behöver justeras upp eftersom
kostnaderna inte förväntas öka lika kraftigt som tidigare antagit.

Förnybara drivmedel
Mäts som andel körda kilometrar med förnybara drivmedel.
Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel ska öka
till 98 procent för den allmänna kollektivtrafiken, och till
100 procent för den särskilda. Detta utifrån mål att minska
kollektivtrafikens miljöpåverkan.
Förnybara drivmedel

2017

2018

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

99 %

97 %

98 %

Särskild kollektivtrafik

88 %

88 %

100 %

Andel körda kilometer med förnybara drivmedel under
2018 har minskat i den allmänna kollektivtrafiken, från 99
procent 2017 till 97 procent 2018. Minskningen av andelen
förnybara fordonskilometer innebär att målnivån för 2020
inte längre uppnås till skillnad från föregående år.
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Minskningen jämfört med 2017 beror på att andelen biogas
har minskat i fordonsgasen som används i gasbussar i
Eskilstuna och istället ersatts av naturgas. Andel biogas var
0 procent i augusti, 23,3 procent i juli och 92 procent i
september. För övriga månader var andelen biogas 100
procent. Skälet till att andelen biogas inte var 100 procent
under augusti – september är ett driftstopp hos den
externa leverantören som biogasleverantören Eskilstuna
Strängnäs Energi & Miljö (förkortat ESEM) har använt för att
frakta biogas till Eskilstuna. Att ESEM köpte in biogas istället
för att producera gas på egen hand berodde på ett stopp av
produktionen i början av 2018. Detta som en följd av att
räddningstjänsten drog in tillstånd för verksamheten.
Under perioden juli/augusti och fram till 4 september har
leveransen av gas växlats enligt den så kallade
gröngasprincipen. Gröngasprincipen innebär i korthet att
motsvarande mängd biogas tillförs på någon annan plats i
de svenska gasnäten. Eskilstuna Energi & Miljö har tillsett
och bekostat detta vad gäller hela den mängd naturgas som
levererats i samband med de tekniska problemen.
Växlingen under perioden innebär att man får beräkna att
biogasens totala andel trots problemen kommit upp till 100
procent.

(1,4 procent). Dock beror det främst på att en större andel
fossila fordonskilometrar hos skolskjutsen (42,6 procent).
Den stora andelen fossila fordonskilometrar hos
skolskjutsen beror på att skolskjutsavtal i Gnesta, Nyköping
och Strängnäs saknar skallkrav på förnybara drivmedel.

Energiförbrukning busstrafik
Mäts som antal förbrukade kWh per fordonskilometer och
mäts enbart för allmän kollektivtrafik (busstrafik).
Energiförbrukningen ska minska utifrån mål att öka
trafikens energieffektivitet.
Genomsnittlig energiförbrukning hos den allmänna
kollektivtrafiken har minskat från 3,6 kWh/km under 2017
till 3,5 kWh/km under 2018. Detta beror delvis på en ökad
andel körda fordonskilometrar med elbussar under 2018,
eftersom dessa är betydligt mer energieffektiva än gas- och
dieselbussar.
Energiförbrukning
buss

2017

2018

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

3,6 kWh/km

3,5 kWh/km

3,0 kWh/km

Andel förnybara fordonskilometrar i den särskilda
kollektivtrafiken ligger på samma nivå som 2017, 88
procent. Att andel förnybart inte uppgår till 100 procent
beror delvis på mindre andelar fossilt hos serviceresorna
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TILLGÄNGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK

En kollektivtrafik som
erbjuder goda resmöjligheter
Företagna aktiviteter och mått för måluppfyllelse ger en sammantagen bild av positiv utveckling
av funktionsmålet om en tillgänglig kollektivtrafik.
De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för
tillgänglighet visar på en förbättrad situation. Mål kopplade
till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är
svåra att värdera för kortare perioder. Vårt arbete både
innan och under denna period ger en samlad bedömning
om att vi kommer att nå målen i funktionen tillgänglig
kollektivtrafik. Bland annat kan nämnas den ökade
digitaliseringen och även den dygnet runt-öppna
kundtjänsten som båda är bidragande till förbättrad
tillgänglighet tillsammans med realtidsinformation genom
appen. Utöver det är en fortsatt hög andel
tillgänglighetsanpassade fordon, nära 100 procent, och att
andelen utbudskilometer i busstrafiken fortsätter att vara
hög, 55,1 utbudskilometer med buss. Men det som kanske
framförallt bidrar till bedömningen om tillgänglig trafik är
de åtgärder som genomförts för just ökad digitalisering där
vi numer finns på sociala medier såsom Facebook,
förenklade betalsätt och en utvecklad resenärsinformation.
Inte minst genom arbetet med att anskaffa realtidsskyltar
för att utrusta ett stort antal resecentra och andra
kollektivtrafiknoder med skyltar för realtidsvisning och
annan information. Dessutom gynnas målen av besluten
som kommande åren leder till en väsentlig utbudsökning i
stora delar av tågtrafiken.
Myndigheten har under året fortsatt samarbete med
Trafikverket för att förbättra tillgängligheten såväl fysiskt
som digitalt. Under både 2017 och 2018 har myndigheten
beviljats medel ur den regionala planen för
transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och
förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta
resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med
skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med
denna finansiering var realtidsskyltning för
trafikinformation genom fysiska skyltar på Strängnäs
resecentrum som driftsattes i december 2017. Under 2018
har vi även upphandlat en leverantör av realtidsskyltar. I
december 2018 har ett antal av dem driftsätts i bland annat
Nyköping och Gnesta. Under 2019 fortsätter vi att driftsätta
realtidsskyltar på flera hållplatser runtom i Sörmland. Allt

Mål för tillgänglig
kollektivtrafik


Kollektivtrafiken ska ge alla invånare
och besökande i Sörmland ökad
tillgänglighet och rörlighet.

som komplement till den realtidsinformation som sedan
tidigare finns via appar för tågtrafiken, busstrafiken och
Serviceresor. Det pågår även en uppföljning av större
bytespunkter i Sörmland (främst järnvägsstationer) där en
handlingsplan för åtgärdandet av brister i tillgänglighet har
tagits fram. Underlaget håller för närvarande på att
stämmas av med berörda kommuner.
Tidtabellerna i tåg- och busstrafiken som är myndighetens
kärnprodukt ska ge invånarna goda resmöjligheter.
Tågtidtabellerna som startade i slutet av 2018 hade ett
oförändrat men förhållandevis historiskt högt utbud. Under
perioden har beslut fattats som inneburit bland annat en
väsentlig utbudsökning i stora delar av tågtrafiken under de
kommande åren från 2021. Busstrafikens tidtabeller är
förhållandevis intakta men vissa utbudsökningar
genomfördes till T19 och vissa medlemmar planerar
ytterligare ökningar även till T20, inte minst för att anpassa
tidtabellerna till tågtrafiken.
Under året förbereddes också leveransen av regionens nya
tåg som fasas in i trafiken 2019. De nya tågen kommer att
bli ett lyft för kollektivtrafiken också ur ett
tillgänglighetsperspektiv, till skillnad från idag kommer alla
entrédörrar ha insteg i nivå med plattform och tågen
uppfyller generellt de senaste kraven på tillgänglighet.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till tillgänglig kollektivtrafik
Utbudskilometer med buss per invånare
Antalet utbudskilometer per invånare är en indikator på
vilken service den allmänna kollektivtrafiken erbjuder.
Uppgifter tas fram ur myndighetens trafikdatabas. Antalet
utbudskilometer per invånare ska öka utifrån målet att
kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Antal utbudskilometer per invånare är oförändrat då både
folkmängden och utbudskilometer har ökat något.
Uppgifter för regionaltågen fanns ej tillgängliga.
Typ av resa

2017

2018

Mål 2020

Utbudskilometer per invånare,
enbart buss
Utbudskilometer per invånare,
inkl. tåg

55,1

55,1

-

i.u.

i.u.

70,0
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Andel tillgänglighetsanpassade fordon
Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon i den
allmänna kollektivtrafiken är att det ska vara utrustat med
ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats.
Samtliga tre kriterier måste vara uppfyllda. Vid upphandling
ska kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon följa de
rekommendationer som finns i kollektivtrafikbranschens
vägledning för funktionella krav, Buss Nordic. Vägledningen
beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har
enats om. Andelen tillgänglighetsanpassade fordon ska öka
utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.

Andel tillgänglighetsanpassade fordon

2017

2018

Mål 2020

98 %

98 %

98 %

Allmän kollektivtrafik
Tillgänglighetsanpassade
fordon

Den allmänna kollektivtrafiken når 2018 målen för andelen
tillgänglighetsanpassade fordon till 2020, på 98 procent.

Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter
Andel fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och
hållplatser enligt Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i
Sörmland (SKTM, 2014). Följs upp genom inventering av
bytespunkter och hållplatser. Andelen
tillgänglighetsanpassade bytespunkter mäts inte i dagsläget
men kommer börja mätas under 2019.
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Riskbedömning avseende
verksamhetens måluppfyllelse
Här följer en sammanfattning av de riskfaktorer som har
identifierats utifrån olika perspektiv i myndighetens verksamhet och som vi därför genom medvetenhet om dessa
kan arbeta aktivt för att eliminera.

Riskfaktorer som återfinns
på en mer övergripande nivå
- Omvärldsrisker innebär bland annat risker för att beslut
fattade av regering, riksdag eller andra externa aktörer
påverkar verksamhetens funktion. Även andra faktorer
som befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling
definieras som omvärldsrisker.
- Finansiella risker utgörs av till exempel likviditetsrisker,
kreditrisker, ränterisker med mera. Under denna faktor
definieras även ett globalt eller nationellt ändrat
konjunkturläge.
- Legala risker innebär bland annat risker för ny
lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter.

Riskfaktorer som återfinns i
myndighetens omedelbara närhet
- Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis kvalitetsfrågor
och kan definieras som risken att verksamheten inte
uppnår fastställda verksamhetsmål, att verksamheten inte
bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och att avtal med
externa parter inte tillämpas korrekt.
- Härtill hör även medarbetarerelaterade risker som till
exempel beroende av nyckelpersoner eller
kompetensbrister.
- IT-baserade risker innebär bland annat risker för
beroende av datoriserade system som kräver omfattande
säkerhetssystem, risk för att obehöriga tränger in i
känsliga system eller att de tekniska systemen inte håller
tillräcklig prestanda eller driftsäkerhet med tillräcklig
reservkraft för.

Konkreta verksamhetsrisker
på en mer övergripande nivå
Medborgarperspektivet
- Driftsäkerheten av tekniska system:
betal- och realtidssystem, bokningssystem och
kundservicerelaterade system. Risken bedöms som
medelhög.
- Myndigheten uppnår inte uppsatta mål, i åtaganden från
Mälab. Risken bedöms som medelhög.
- Myndighetens uppnår inte satta kvalitetsmål. Risken
bedöms som hög.

Trafikförsörjningsperspektivet
- Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, och då
främst det fortsatta arbetet med fordonsanskaffning.
Risken bedöms som låg.
- Tilldelning och tidtabell för Tågplan 2020. Risken bedöms
som hög.
- Det fortsatta arbetet med samordningen av den allmänna
och särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms som
medelhög.
- Risk för att tidplanen i arbetet med upphandling av trafik
inom Program Trafik 2019-2021 förskjuts. Risken bedöms
som låg.
- Högre indexutveckling än beräknat på drivmedel som
används i den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken. Risken bedöms som hög.

Medarbetarperspektivet
- Myndighetens uppdrag har vuxit sedan starten och
organisationen har kontinuerligt behövt anpassas efter
verksamhetens utveckling. Detta fokus har vi strävat efter
att behålla även under det intensiva arbetet att samtidigt
förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019.
Parallellt med detta har vi försökt prioritera fortsatt
säkrad kompetensförsörjning året ut. Vi kan konstatera
att arbetet med regionbildningen ändå har varit den
betydande aktiviteten inom medarbetarperspektivet och
att organisationsanpassningen fått stå tillbaka i viss mån.
Risken bedöms som hög.
- Det fortsatta arbetet med att minska myndighetens
beroende av nyckelpersoner respektive kontinuerliga
arbete med att säkerställa bemanningen inom den
schemalagda verksamheten. Risken bedöms som
medelhög.
- Den fortsatta anpassningen av verksamheten inom Region
Sörmland riskerar ta tid från verksamheten. Risken
bedöms som medelhög.

Ekonomiska perspektivet
- Finansiell risk hörande till det borgensåtagande
myndigheten ingått under 2015. Risken bedöms som låg.
- Högre kommande investeringskostnader än beräknad vad
gäller exempelvis fastigheter och depåer. Risken bedöms
som medelhög.
- Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med
anledning av effekterna av Sörmlandstaxan och nya
produkter. Risken bedöms som medelhög.
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Årets arbete med internkontroll
Myndighetens beslutade internkontrollplan för 2018 anger
att två internkontroller ska genomföras under året. Vid den
första internkontrollen den 13 juni 2018 identifierades fyra
avvikelser inom två områden; 1.3 Moms och skatter samt
1.5 Kontokort. Dessa avvikelser åtgärdades under
september.
Under resterande del av året (september – december) har
den löpande interna kontrollen intensifierats med fokus på

leveranser, förberedelser att ingå i Region Sörmland samt
de aktiviteter som varit kopplade till avveckling av
myndigheten.
Eftersom denna kontrollerade avveckling av verksamheten
redan pågick såg direktionen det lämpligt att låta nästa
ordinarie internkontroll vänta till 2019, då verksamheten
blivit en del av det nya Region Sörmland.
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VERKSAMHETENS
FÖRVÄNTADE UTVECKLING
”Infrastruktur och
kollektivtrafikfrågor kopplas
tydligare ihop”

Framtiden är här!
Den förväntade organisatoriska utvecklingen för
kollektivtrafikfrågor har sedan nyåret fullföljts i och med
bildandet av Region Sörmland. I Region Sörmland har till
tidigare landstingsuppgifter fogats de uppgifter som fram
till och med 2018 ankommit på Regionförbundet Sörmland
och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. Även det av myndigheten helägda
bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda bolagen,
MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken är sedan årsskiftet
överlåtna till Region Sörmland.
Det innebär bland annat att vårt uppdrag att öka
samordningen inom den särskilda kollektivtrafiken och
mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken
utrustas med ytterligare en dimension. Infrastruktur och
kollektivtrafikfrågor kopplas tydligare ihop i ett samlat
verksamhetsområde tillsammans med andra nära liggande
områden såsom samhällsplaneringsfrågor, näringslivsfrågor,
miljöfrågor, besöksnäring, landsbygdsutveckling,
jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, folkhälsofrågor och
arbete för kompetensförsörjning. Det innebär också att
Sörmland, i likhet med grannlänen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro och Östergötland, numer har sina
kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Sedan årsskiftet är
Sveriges samtliga län även regioner, vilket i sin tur kan
förenkla kontaktvägar, samverkan och skapa förutsättning
för stark nationell utveckling.
Hej då Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet!
Samtidigt som vi säger hej till Region Sörmland får vi snart
anledning att säga hej då till Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Efter att Länstrafiken
Sörmland AB och verksamheten i Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlåtits till den
nya ägaren Region Sörmland återstår endast att fullfölja ett
antal åtaganden innan den juridiska personen
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
likvideras under 2019.
Ett sammanhållet system
Som ofta för Sörmland hör många avgörande frågor hemma
lika mycket utanför länet som innanför dess territorium. I

organisatorisk form behöver kollektivtrafiken ses ur ett
internationellt, nationellt, storregionalt, regionalt och lokalt
perspektiv för att på riktigt kunna spela de roller som den
har som metod för samhällsutveckling. Det kräver i sin tur
en nära samverkan med andra aktörer, på dessa nivåer.
Sådan samverkan är även avgörande för Sörmlands
fortsatta utveckling. Inte minst den storregionala
samverkan i Östra Sverige – Stockholm- Mälarregionen, en
region som växer och blir allt viktigare för hela Sveriges
utveckling och internationella konkurrenskraft. I regionen
bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar
till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 700 000
personer över kommungränser för att komma till jobbet.
Med underhållsskuld på järnvägen och rekordökning av
resandet i persontrafiken är det väsentligt att fortsätta
arbeta för beslut om underhåll och trimning av befintlig
infrastruktur men även för ny infrastruktur. För att
verkligen nå nästa steg är det av stor vikt att även nationella
beslut tas för att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan
stärkas. Det kan handla om specifika frågor såsom
infrastruktursatsningar, prioriteringskriterier som gynnar
persontrafiken och förändrade avdragsregler för resor till
och från arbetet. Men det handlar även om
fördelningspolitik i allmänhet som gynnar transportsektorn.
Inte minst behöver frågan om samordnad
transportlagstiftning tas vidare.
Mälardalen krymper
Genom fortsatta infrastruktursatsningar fortsätter
tidsavstånden i Mälardalen att krympa. Citybanan är i drift
sedan snart två år tillbaka och dubbelspåret mellan
Strängnäs och Härad på Svealandsbanan invigdes i somras.
Ostlänken med nya stationer i Trosa och Nyköpings
kommuner och fyrspår för Mälarbanan och StockholmUppsala står på tur. Ett antal infrastruktursatsningar är
utpekade i den nationella planen. Bland annat sträckan
Järna-Flemingsberg behöver in i densamma och få ökad
kapacitet, till nytta för hela det nationella trafiksystemet.
Inom kort driftsätts våra 33 beställda tåg, Etapp 2,
innehållandes inriktningen för tågtrafiken bortom 2021 är
beslutad och Etapp 3, innehållandes inriktningen för
tågtrafiken därefter är under utformning. Ytterligare
satsningar i infrastrukturen är avgörande i kommande
systemanalysarbete som grund för nästa nationella plan.
Bedömningen här är att vi inte tidigare, och heller inte
framåt, ber om överkapacitet, bara för att kapaciteten ska
räcka till för regionens behov av punktlig arbets- och
studiependling med relevanta restider.
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa, Vingåker – platser där medborgarna bor
Det arbetet på olika nivåer syftar till är för att göra det lätt
att leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen. I
gynnsamma Sörmland finns nio kommuner - Eskilstuna,
Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs,
Trosa, Vingåker – som är platser där medborgare bor.
Platser med sin unika identitet och ur vilka
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kollektivtrafikutvecklingen utgår från. Den förväntade
utvecklingen här är bland annat att kommunerna över tid
samordnar mer av sin verksamhet med regionens, det kan
handla om utökad samverkan för den särskilda
kollektivtrafiken men även nästa steg i en skatteväxling.
Nya trafikavtal
Under kommande år inträder nya avtal för hela länets
busstrafik men också för den regionala tågtrafiken. Det
första steget togs i tågtrafiken 2016 i och med
övergångsavtalet som ju bland annat innehöll ett utökat
utbud. I augusti 2019 tas det första, på senare år,
upphandlade avtalet för busstrafik i drift, det som avser
södra och mellersta länet, och som innehåller busstrafik och
övriga tjänster i kommunerna Flen, Katrineholm, Gnesta,
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vingåker. Etapp 2,
innehållandes inriktningen för tågtrafiken bortom 2021 är i
all väsentlighet beslutad och Etapp 3, innehållandes
inriktningen för tågtrafiken därefter är under utformning.
Så även Movingo 2.0 med fullständigt produktsortiment
inklusive enkelbiljetter samt affärsvillkor i all väsentlighet
enligt SL.
Under de år myndigheten har ansvarat för kollektivtrafiken i
länet har en nyckelfråga varit att framåtlutat utveckla
kollektivtrafiken tillsammans med våra trafikföretag. Nu får
Region Sörmland chansen att fortsätta detta med avtal som
är moderna och anpassade för den nya tiden och som ger
både beställare och utförare förutsättningar att utvecklas.
Trafikavtalen kommer inte garanterat hantera alla
förändringar och nya tekniska förutsättningar som inträffar
under 20-talet men det känns som det aldrig har varit
viktigare att ha dessa avtal som möjliggör flexibilitet och
främjar utveckling mer än tidigare.
Automatisering och digitalisering ger nya möjligheter
Framtiden förväntas även bidra med innovationer som får

hög påverkan på transportsektorn. Det handlar om fortsatt
digitalisering och automatisering bland annat av
betallösningar och fordon men även av traditionella
kundservicefunktioner. Energiutvecklingen står på tröskeln
till fortsatt omställning, batteridriften är här och
teknikutvecklingen av bränsleceller väntar på ett
genombrott. För att möta och ta tillvara tekniksprång är
nyfikenheten hög och tanken om Sörmland som testbädd
för innovativa lösningar finns kvar som källa att ösa ur.
Kollektivtrafikbranschen har varit en av pionjärerna i
utvecklingen mot kontantlös betalning. Nya betallösningar
är på väg att etableras i Sverige, här är vi i Sörmland än väl
rustade genom ett modernt betalsystem ombord på bussar
och så även i tågtrafiken. Kombinerade mobilitetstjänster,
där möjligheter att låta kollektivtrafiken vara en del av
paketlösningar med exempelvis bilpooler, bildelning,
cykelhyrning etc. förväntas också utvecklas kraftigt
framgent. Likaså att utvecklingen kommer att bygga på
standardkomponenter som medborgaren redan är utrustad
med såsom sin mobiltelefon och betalkort.
Kollektivtrafiken får en ny roll – först i städerna
Under 20-talet kan kollektivtrafiken börja träda in en ny
verklighet där självkörande fordon kan revolutionera
transportområdet och helt förändra förutsättningarna för
persontransporter. Elektrifieringen av våra transporter
fortsätter starkt och ny teknik för arbete och mötesformer
kan komma att förändra grunden för våra resvanor.
Genom infasning av självkörande fordon förväntas i
synnerhet stadsutvecklingen få ny kraft. Även som
färdtjänst- och sjukresetransporter samt i skolskjutstrafiken
kommer de självkörande fordonen att ta en naturlig plats.
Teknikutvecklingen ger förutsättningar att såväl minska
miljö- och bullerpåverkan som att öka tryggheten och
säkerheten i trafikmiljön i städerna.
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FINANSIELL REDOVISNING
Driftredovisning
Driftsredovisning, exl LTS

Utfall
2017

Budget
2018

DÅR2
2018

Utfall
2018

Avvikelse
jmf budget

106 794

107 418

119 621

123 050

15 632

106 238
52 889
53 349

106 877
53 331
53 546

108 650
53 975
54 675

110 011
54 013
55 998

3 134
682
2 452

556

541

10 971

13 040

12 499

556

531
10

531
10 440

1 129
1 471
10 440

598
1 461
10 440

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner
Fria sommarlovsresor
Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

690 833

752 172

752 055

702 833

-49 339

637 875
52 958

699 188
52 984

699 188
52 867

647 638
55 195

-51 550
2 211

Summa intäkter

797 627

859 590

871 676

825 884

-33 706

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

52 152

61 856

58 437

57 444

-4 412

40 851
5 459
5 842

46 123
6 432
9 301

45 095
5 404
7 938

48 168
5 516
3 760

2 045
-916
-5 541

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer
mm)
Övrigt trafikrelaterat
(stationsavgifter)

19 340

22 437

24 578

21 046

-1 391

15 517
4 589

12 751
8 441

14 325
8 297

13 038
7 769

287
-672

-1 690

-46

842

-874

-828

924

1 290

1 113

1 114

-176

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten särskild kollektivtrafik

726 135

775 297

767 997

747 393

-27 904

316 463
172 538
-3 856
130 402
-1 686
1 201
108 039
3 034

328 215
182 466

329 519
184 259
-2 936
140 658

326 491
182 429
-4 564
130 723

-1 724
-37
-4 564
-16 320

1 416
112 201
3 268
-388

1 209
108 470
3 179
-544

-63
-4 321
-331
-544

Summa kostnader

797 627

851 012

825 884

-33 706

Periodens resultat

1

Kostnader (tkr)

147 043
1 272
112 791
3 510

859 590
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Driftsredovisning, exklusive Landstinget Sörmland

Utfall 2017

Budget
2018

DÅR2
2018

Utfall
2018

Avvikelse
jmf
budget

106 794

107 418

119 621

123 050

15 632

106 238
52 889
53 349

106 877
53 331
53 546

108 650
53 975
54 675

110 011
54 013
55 998

3 134
682
2 452

556

541

10 971

13 040

12 499

556

531
10

531
10 440

1 129
1 471
10 440

598
1 461
10 440

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner
Fria sommarlovsresor
Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

690 833

752 172

752 055

697 798

-54 374

637 875
52 958

699 188
52 984

699 188
52 867

642 603
55 195

-56 585
2 211

Summa intäkter

797 627

859 590

871 676

820 848

-38 742

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

52 152

61 856

58 437

52 408

-9 448

40 851
5 459
5 842

46 123
6 432
9 301

45 095
5 404
7 938

43 133
5 516
3 760

-2 990
-916
-5 541

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

19 340

22 437

24 578

21 046

-1 391

15 517
4 589
-1 690
924

12 751
8 441
-46
1 290

14 325
8 297
842
1 113

13 038
7 769
-874
1 114

287
-672
-828
-176

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten särskild kollektivtrafik

726 135

775 297

767 997

747 393

-27 904

316 463
172 538
-3 856
130 402
-1 686
1 201
108 039
3 034

328 215
182 466

329 519
184 259
-2 936
140 658

326 491
182 429
-4 564
130 723

-1 724
-37
-4 564
-16 320

1 416
112 201
3 268
-388

1 209
108 470
3 179
-544

-63
-4 321
-331
-544

Summa kostnader

797 627

851 012

820 848

-38 742

Periodens resultat

1

Kostnader (tkr)

147 043
1 272
112 791
3 510

859 590
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Driftredovisning, Allmänna kollektivtrafiken
Allmänna kollektivtrafiken

Utfall 2017

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

Avvikelse
jmf budget

106 794

107 418

119 621

123 050

-15 632

106 238
52 889
53 349

106 877
53 331
53 546

108 650
53 975
54 675

110 011
54 013
55 998

-3 134
-682
-2 452

556

541

10 971

13 040

-12 499

556

531
10

531
10 440

1 129
1 471
10 440

-598
-1 461
-10 440

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner
Fria sommarlovsresor
Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

559 869

614 889

614 772

564 866

50 023

506 910
52 958

561 905
52 984

561 905
52 867

509 671
55 195

52 234
-2 211

Summa intäkter

666 663

722 307

734 393

687 916

34 391

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat

35 241

43 851

38 769

33 609

10 242

26 084
4 290
4 867

29 980
5 531
8 340

29 312
4 110
5 347

28 036
3 585
1 987

1 944
1 946
6 353

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

16 360

19 459

21 762

18 020

1 439

12 550
4 577
-1 690
924

9 800
8 415
-46
1 290

11 539
8 267
842
1 113

10 430
7 350
-874
1 114

-630
1 065
828
176

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik

615 062

658 996

652 916

636 287

22 709

316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686

328 215
182 466
147 043
1 272

329 519
184 259
140 658
1 416
-2 936

326 491
182 429
130 723
1 209
-4 564

1 724
37
16 320
63
4 564

Summa kostnader

666 663

722 307

713 448

687 916

34 391

Periodens resultat

-0

0

20 945

Kostnader (tkr)
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Driftredovisning, Särskilda kollektivtrafiken
Utfall 2017

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

Avvikelse
jmf budget

Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

130 964

137 283

137 283

132 932

4 351

128 017
2 948

133 773
3 510

133 773
3 510

130 147
2 785

3 626
725

Summa intäkter

130 964

137 283

137 283

132 932

4 351

16 911

18 001

19 668

18 799

-798

14 767
1 168
975

16 143
900
958

15 783
1 294
2 591

15 096
1 930
1 772

1 047
-1 030
-814

2 979

2 980

2 816

3 026

-46

2 967
12

2 951
29

2 786
30

2 607
419

344
-390

Trafikkostnader
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten

111 073

116 301

115 081

111 106

5 195

108 039
3 034

112 791
3 510

112 201
3 268
-388

108 470
3 179
-544

4 321
331
544

Summa kostnader

130 963

137 283

137 565

132 932

4 351

Periodens resultat

1

0

-282

Särskilda kollektivtrafiken
Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat
Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
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Resultaträkning
Resultaträkning, belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2017

Budget 2018

Verksamhetens intäkter

1

206 910

184 999

207 070

185 089

184 690

Verksamhetens kostnader

2

-844 474

-818 811

-839 413

-813 170

-883 111

-5 902
-643 467
642 603

-5 536

-9 326
-641 669
642 603

-9 279

-1 828

-637 360

-700 249

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag
Övriga bidrag

3

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-639 347
637 875

946
71
-154

637 875

699 188

1 539

1 065

-66

946
71
-155

-66

-5

0

1 796

1 987

0

1 539

Årets resultat

Balansräkning
Resultaträkning, belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella

4

31 207

29 299

71 469

69 434

Finansiella

5,6

40 150

44 683

1 200

5 733

71 357

73 983

72 669

75 167

S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

7

56 078

97 601

56 078

90 777

Kassa/bank

8

91 413

61 523

94 376

69 827

S:a omsättningstillgångar

147 492

159 124

150 454

160 604

S:A TILLGÅNGAR

218 848

233 107

223 123

235 771

39 052

39 052

43 587

41 862

1 725

1 936

"EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER"
Eget kapital
varav årets resultat
S:a eget kapital

39 052

39 052

43 587

41 862

4 526

3 196

4 526

3 196

175 271

190 859

175 010

190 713

S:a skulder

175 271

190 859

175 010

190 713

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

218 848

233 107

223 123

235 771

0

0

0

0

Avsättningar för pensioner

9

Skulder
Kortfristiga skulder

10

Långfristiga skulder

Årets obokade resultat
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

11

Inga

Inga

4 200

4 200

1 909 091

1 909 091

1 909 091

1 909 091
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Kassaflödesanalys
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Kassaflödesanalys, belopp i tkr

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2018

2017

2018

2017

5 902
1 330

5 536
1 060

1 796
9 326
1 330

1 936
9 279
1 060

7 232

6 596

12 451

12 275

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)minskning(+) kundfordringar
Ökning(-)minskning(+) fordringar
Ökning(+)minskning(-) leverantörsskulder
Ökning(+)minskning(-) övriga rörelseskulder

43 583
2 474
346
-15 934

151 822
-1 124
2 325
-170 583

44 804
3 226
-3 166
-21 336

154 789
187 134
-184 137
-168 141

Kassaflöde från den löpande verksamheten

37 700

-10 964

35 909

1 920

-7 810

-26 495

-11 361

-40 587

-7 810

-26 495

-11 361

-40 587

29 890
61 523
91 413

-37 460
98 983
61 523

24 549
69 827
94 376

-38 668
108 495
69 827

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Avsättning
Vinst försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Fördelning per medlem
Fördelning per medlem

Intäkter

(Tkr)

Avvikelse

Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018

jmf budget

160 402

172 488

178 245

-17 843

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik

53 331

53 975

54 013

-682

Biljettintäkter, Stadstrafik

53 546

54 675

55 998

-2 452

Skolkort/elevkort

52 984

52 867

55 195

-2 211

Övriga intäkter

541

531

2 600

-2 059

10 440

10 440

-10 440

722 306

714 228

687 916

34 390

Förvaltningsavgifter

43 851

39 550

33 609

10 242

Trafikrelaterade nettokostnader allm

19 459

21 762

18 020

1 439

Trafikkostnader

658 996

652 916

636 287

22 709

Landsbygdstrafik Buss

328 215

329 519

326 491

1 724

Stadstrafik

182 466

184 259

182 429

37

Tåg

147 043

140 658

130 723

16 320

1 272

1 416

1 209

63

-2 936

-4 564

4 564

Fria sommarlovsresor
Kostnader

Övrig trafik
Viten - busstrafik
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

561 904

541 740

509 671

52 233

Trafikkostnad Serviceresor

112 791

112 201

108 470

4 321

3 510

3 268

3 179

331

20 981

21 703

21 826

-845

-388

-544

544

136 784

132 932

4 350

Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

137 282
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Landstinget Sörmland
Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tåg, sjukresor och långa sjukresor.
Andel trafikarbete 36,5 %

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

46 347
32 610
13 540
197

50 618
33 200
13 800
194
3 425

52 222
33 308
14 540
949
3 425

-5 875
-698
-1 000
-752
-3 425

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik

313 370
16 006
5 722
291 642

305 473
14 436
6 450
284 587

290 504
12 267
5 084
273 153

22 866
3 739
638
18 489

144 587
147 043
12

144 421
140 658
5
-497

143 207
130 723
9
-785

1 380
16 320
3
785

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

267 024

254 854

238 282

28 742

Trafikkostnad serviceresor
Långa sjukresor
Administrativa kostnader
Viten

56 792
997
8 124

53 545
675
7 903
-141

50 395
620
7 786
-194

6 397
377
338
194

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

65 913

61 983

58 607

7 306

332 937

316 837

296 890

36 047

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken är 698 tkr högre än
budgeterat. Intäkter för skolkort ökar med 1 000 tkr jämfört
med budget och 3 425 tkr är bidrag från Trafikverket och
avser fria skolresor under 2018.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 7 306 tkr jämfört med budget,
varav trafikkostnaden för serviceresor står för
6 397 tkr.

Kostnader för landsbygdstrafiken visar på en positiv helårsavvikelse med 1 380 tkr. Vi har sett en lägre indexutveckling
än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för landsbygdstrafiken positivt. Detta har dock till viss del
motverkats av en högre andel tomkörningar.
Resandeutvecklingen under perioden har varit positiv.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken uppgår 2018 till 7 7864 tkr vilket är 338 tkr lägre än
budgeterat.

Kostnaderna för tågtrafiken visar på en positiv avvikelse
med 16 320 tkr jämfört med budget. I sammanställningen
ovan ingår den taxesubvention om 3 400 tkr som
Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun, vilken
hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018 ger
dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun
för intäktsbortfall.
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Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med
buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik och i den

Andel trafikarbete 24,8 %

särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, vissa delar av
skolresor samt riksfärdtjänst.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

58 864
4 350
35 600
18 780
134

62 976
4 100
36 600
18 772
132
3 373

65 191
4 108
37 431
19 635
644
3 373

-6 327
242
-1 831
-855
-510
-3 373

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Viten

179 202
10 871
4 504
163 827

179 004
9 804
5 119
164 080

174 243
8 332
4 191
161 720

4 959
2 539
313
2 107

34 518
129 309

34 531
131 120
-1 570

34 228
129 797
-2 305

290
-488
2 305

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

120 338

116 027

109 053

11 285

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

30 270
587
7 046

31 672
632
7 514
-134

31 333
596
7 667
-191

-1 063
-9
-621
191

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

37 903

39 685

39 405

-1 502

158 241

155 712

148 458

9 783

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken ligger något lägre
än budgeterat medan motsvarande intäkt från stadstrafiken
ligger 1 831 tkr högre än budgeterat. Totalt är det en positiv
avvikelse med 1 589 tkr. Även intäkterna från skolkort ligger
över budgeterad nivå med en avvikelse på 855 tkr och där
3 373 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor
under 2018.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med 1 502 tkr jämfört med budget, där
största orsaken är ökning av trafikkostnaderna för
serviceresor med 1 063 tkr.
För Eskilstuna kommun är den administrativa kostnaden för
den särskilda kollektivtrafiken 621 tkr högre än budgeterat.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på en positiv avvikelse på helårsresultat med 11 285 tkr,
varav viten står för 2 305 tkr av avvikelsen och
förvaltningskostnader för 2 539 tkr. Vi har dock även sett en
lägre indexutveckling än budgeterat vilket påverkar
trafikkostnaderna positivt. Detta har dock till viss del
motverkats av en tillkommande produktion i Eskilstuna
samt ett ökat antal tomkörningar.
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Flens kommun
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun och, i den

Andel trafikarbete 2,9 %

särskilda kollektivtrafiken, för serviceresor. Flen införde
även i december 2016 en stadslinje. Kostnaden för denna
trafik hänförs till landsbygdstrafiken.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

4 948
2 770
2 162
16

5 207
2 800
2 100
16
291

5 135
2 698
2 070
76
291

-187
72
92
-60
-291

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Övrig trafik

20 558
1 280
531
18 747

20 724
1 155
603
18 966

20 025
981
494
18 550

533
299
37
197

18 720
27

19 011
-67
22

18 708
-105
-53

12
105
80

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

15 611

15 517

14 890

721

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

4 169
150
986

4 471
115
1 007
-18

4 628
77
1 040
-26

-459
73
-54
26

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

5 305

5 575

5 719

-414

20 916

21 092

20 609

307

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna från såväl landsbygd samt skolkort är lägre
än budgeterat. Totalt ger det en negativ avvikelse med 164
tkr. 291 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria
skolresor under 2018.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med totalt 414 tkr jämfört med budget,
där trafikkostnaden för serviceresor avviker negativt med
459 tkr.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken
avviker positivt jämfört med budget med 197 tkr, där viten
står för 105 tkr.
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Gnesta kommun
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den
Andel allmänna 3,7 %

särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, skolskjuts och
riksfärdtjänst.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

3 118
1 790
1 308
20

3 493
1 900
1 320
20
254

3 606
1 895
1 360
97
254

-488
-105
-52
-77
-254

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Övrig trafik

19 266
1 640
2 880
14 746

19 384
1 479
2 972
14 933

18 745
1 257
2 832
14 655

521
383
48
91

14 683
63

14 898
-56
91

14 658
-104
101

25
104
-38

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

16 148

15 891

15 139

1 009

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

2 551
183
492

2 370
181
497
-9

2 201
146
495
-12

350
37
-3
12

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

3 226

3 039

2 829

397

19 374

18 930

17 968

1 406

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna är totalt sett 488 tkr högre än budgeterat.
Biljettintäkterna för landsbygdstrafiken ökar med 105 tkr
och skolkortsintäkterna med 52 tkr. 254 tkr är bidrag från
Trafikverket och avser fria skolresor under 2018.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 397 tkr jämfört med budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 350
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat, något som delvis motverkats av en högre
indexutveckling än budgeterat.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken
avviker positivt med 1 009 tkr jämfört med budget, varav
viten står för 104 tkr. Avvikelsen beror dels på en för vår del
gynnsam indexutveckling.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken ligger i nivå med budget.

I sammanställningen ovan ingår även Gnesta kommuns
taxesubvention till Landstinget Sörmland om 3 400 tkr. För
2018 får Gnesta kommun dock en summa om 1 200 tkr från
Landstinget Sörmland, vilket innebär en nettokostnad på 2
200 tkr.
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Katrineholms kommun
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik

Andel trafikarbete 5,5 %

inom Katrineholms kommun, och i den särskilda
kollektivtrafiken för serviceresor och riksfärdtjänst.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

6 166
1 110
2 300
2 726
30

6 582
1 100
2 400
2 600
29
453

6 792
1 128
2 534
2 535
143
453

-626
-18
-234
191
-113
-453

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

30 466
2 412
999
27 055

30 266
2 175
1 136
26 955

29 339
1 848
930
26 561

1 127
564
69
494

19 937
6 953
165

20 046
6 917
151
-159

19 833
6 807
127
-206

104
146
38
206

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

24 300

23 684

22 547

1 753

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

3 393
296
686

3 191
381
757
-14

2 892
411
722
-18

501
-115
-36
18

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 375

4 315

4 007

368

28 675

27 999

26 554

2 121

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna är totalt sett 626 tkr högre än budgeterat.
Ökningen ses främst i stadstrafikens intäkter. 453 tkr är
bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor under 2018.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 368 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 501
tkr.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på ett positivt helårsresultat med 1 753 tkr, varav viten står
för 206 tkr av sänkningen. Avvikelsen beror på en för vår del
gynnsam indexutveckling. Detta har dock till viss del
motverkats ett ökat antal tomkörningar.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är 36 tkr lägre än budgeterat.
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Nyköpings kommun
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik

Andel trafikarbete 14,5 %

där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda
kollektivtrafiken för serviceresor, riksfärdtjänst och
skolskjuts.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovresor

23 699
4 700
12 096
6 825
78

25 507
4 650
12 500
6 650
77
1 630

26 317
4 614
12 791
6 905
377
1 630

-2 618
86
-695
-80
-299
-1 630

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

86 520
6 358
2 635
77 527

86 953
5 735
2 994
78 224

84 616
4 869
2 450
77 297

1 904
1 489
185
230

41 318
35 522
687

42 416
35 462
731
-386

42 064
35 214
706
-687

-746
308
-19
687

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

62 822

61 446

58 299

4 523

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

4 832
828
1 252

5 528
731
1 356
-24

5 511
837
1 381
-34

-679
-9
-129
34

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

6 912

7 591

7 695

-783

69 734

69 037

65 994

3 740

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 2 618 tkr högre än
budgeterat och ökningen ligger främst på stadstrafiken och
1 630 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor
under 2018. Resandeutvecklingen har varit god i både
stads- och landsbygdstrafik men drivs till stor del av ett ökat
användande av periodkort, och då främst reducerade 30dagarskort till studenter och ungdomar.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 783 tkr jämfört mot budget, varav
trafikkostnaden för serviceresor står för merparten av
avvikelsen, 679 tkr.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är 129 tkr högre än budgeterat.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på en positiv avvikelse med 4 523 tkr, varav viten står för
687 tkr.
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Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och i

Andel trafikarbete 0,1 %

den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor och
riksfärdtjänst.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

666
81
584
1

672
90
575
1
6

688
89
590
3
6

-22
-8
-6
-2
-6

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten

2 666
44
18
2 604

2 646
40
21
2 586

2 618
34
17
2 567

48
10
1
37

2 604

2 586

2 569
-2

35
2

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

2 000

1 974

1 930

70

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

1 199
191
432

1 260
183
379
-7

1 232
165
389
-10

-33
26

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 822

1 815

1 776

46

Total nettokostnad

3 822

3 789

3 706

116

43

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna är totalt sett 22 tkr högre än budgeterat,
jämnt fördelat på alla intäktsslag.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
totalt sett på en positiv avvikelse med 46 tkr jämfört mot
budget. Däremot ses en ökning av trafikkostnaden för
serviceresor med 33 tkr.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på ett positivt helårsresultat med 70 tkr, varav viten står för
10 tkr. De lägre kostnaderna beror främst på en för vår del
gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock till viss del
av ett ökat antal tomkörningar.

För Oxelösunds kommun är den administrativa kostnaden
för den särskilda kollektivtrafiken 43 tkr lägre jämfört med
budget.
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Strängnäs kommun
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,

Andel trafikarbete 8,2 %

stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda
kollektivtrafiken för serviceresor och skolskjuts.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

13 135
4 610
3 550
4 931
44

13 364
4 610
3 175
4 800
43
736

13 844
4 581
3 242
5 074
212
736

-709
29
308
-143
-168
-736

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

47 853
3 583
1 484
42 786

47 487
3 231
1 687
42 568

46 185
2 746
1 381
42 058

1 668
837
103
728

31 911
10 683
192

31 758
10 760
165
-115

31 520
10 611
167
-240

391
72
25
240

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

34 718

34 122

32 341

2 377

Trafikkostnad serviceresor
Administrativa kostnader
Viten

6 098
1 257

6 437
1 431
-26

6 486
1 457
-36

-388
-200

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

7 355

7 843

7 907

-552

42 073

41 965

40 248

1 825

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna är totalt sett 709 tkr högre än budgeterat.
Orsaken till det är främst ett bidrag från Trafikverket på 736
tkr avseende fria skolresor under 2018. Biljettintäkterna har
sjunkit både för landsbygdstrafiken och stadstrafiken.
Resandeutvecklingen har under året varit god men något
svagare under årets sista kvartal.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
totalt sett på en negativ avvikelse med 552 tkr jämfört med
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 388 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är högre
än budgeterat vilket genererar en högre trafikkostnad. Vi
ser också en högre indexutveckling än budgeterat.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på en positiv avvikelse med 2 377 tkr jämfört med budget,
varav viten står för 240 tkr av sänkningen. De lägre
kostnaderna beror på en för vår del gynnsam
indexutveckling samt lägre förvaltningskostnader än
beräknat.

För Strängnäs kommun är den administrativa kostnaden för
den särskilda kollektivtrafiken 200 tkr högre än budgeterat.
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Trosa kommun
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd

Andel trafikarbete: 1,9 %

trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för
serviceresor och riksfärdtjänst.

(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

1 280
440
830
10

1 577
550
900
10
117

1 793
595
1 032
49
117

-513
-155
-202
-39
-117

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

9 129
833
345
7 951

9 048
751
392
7 904

8 738
639
321
7 778

391
194
24
173

7 885
66

7 912
59
-67

7 821
56
-100

64
10
100

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

7 849

7 471

6 944

905

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

2 131
277
463

2 358
203
558
-10

2 387
176
572
-14

-256
101
-109
14

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 871

3 109

3 120

-249

Total nettokostnad

2 871

3 109

10 065

655

Allmän kollektivtrafik
Biljettintäkterna är totalt sett 513 tkr högre än budgeterat,
varav 117 tkr är ett bidrag från Trafikverket för fria
skolresor under 2018. Alla intäktsslag ligger högre än
budgeterat.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på en positiv avvikelse med 905 tkr jämfört med budget.
Detta beror till viss del på en för vår del gynnsam
indexutveckling.

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
totalt sett på en negativ avvikelse med 249 tkr jämfört med
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 256 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor ligger i
linje med budget, dock med en högre indexutveckling än
budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är 109 tkr högre än budgeterat.
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Vingåkers kommun
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
Andel trafikarbete 1,9 %

efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den
särskilda för serviceresor.
(Tkr)
Budget 2018

DÅR2 2018

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

2 178
870
1 298
10

2 491
975
1 350
10
156

2 658
997
1 455
49
156

-480
-127
-157
-39
-156

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

13 279
824
342
12 113

13 251
747
390
12 113

12 902
635
320
11 948

377
189
22
165

12 053
60

12 037
96
-20

11 883
96
-32

170
-36
32

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

11 101

10 760

10 244

857

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

1 357

1 368
166
303
-5

1 406
151
318
-8

-49
-151
-74
8

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 601

1 831

1 867

-266

12 702

12 591

12 112

590

244

Total nettokostnad

Utfall 2018 Avvikelse jmf budget

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Biljettintäkterna är totalt sett 480 tkr högre än budgeterat,
varav 156 tkr är ett bidrag från Trafikverket för fria
skolresor 2018. Alla intäktsslag ligger över budgeterade
nivåer och resandeutvecklingen har varit god under året.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
totalt sett på en negativ avvikelse med 266 tkr jämfört med
budget, varav kostnaden för riksfärdtjänststår står för 151
tkr.

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar
på en positiv avvikelse med 857 tkr jämfört med budget,
varav viten uppgår till 32 tkr. De lägre kostnaderna beror
huvudsakligen på en för vår del gynnsam indexutveckling.
Detta är delvis motverkat av ett högre antal tomkörningar
än budget.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är 74 tkr högre jämfört med budget.
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Noter (belopp i tkr)
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2018

2017

2016

2018

2017

Not 1

Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Skolkortsintäkter
Övrigt

166 335
110 011
55 195
1 129

159 752
106 238
52 958
556

217 054
110 560
56 548
49 947

166 335
110 011
55 195
1 129

159 752
106 238
52 958
556

Not 2

Verksamhetens kostnader
Trafikkostnader
Övriga kostnader
varav
löner och ersättningar
sociala avgifter

844 474
747 991
96 483

797 633
726 135
71 498

778 700
664 684
114 016

844 474
747 991
96 483

797 633
726 135
71 498

33 859
9 642

31 889
9 081

24 838
10 565

33 859
9 642

31 889
9 081

Not 3

Medlemsbidrag
Landstinget Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

642 601
296 890
148 458
20 609
17 968
26 554
65 994
3 706
40 248
10 065
12 112

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

589 600
282 824
128 467
14 300
19 018
25 600
61 858
3 697
31 155
10 927
11 416

642 601
296 890
148 458
20 609
17 968
26 554
65 994
3 706
40 248
10 065
12 112

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

Not 4

Materiella
Trafikinventarie
Ingående anskaffningsvärde
Omklassficiering
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffninsvärde
Ackumulerade avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

37 263

36 029

8 340

71 133

69 435

69 987

43 556

36 034
6 820
702

69 987

43 556

Bilar och andra
transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
bilar o andra transp medel
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

26 430
-1 511

26 430
-1 511

68 475

69 987

43 556

68 475

69 987

-45 563
-4 077
22 913

-41 486
-5 215
28 501

-36 271
-237
7 286

-45 563
-4 077
22 913

-41 486
-5 215
28 501

977

977

977

1 792

1 792

-497

-497

977

977

977

1 295

1 295

-977

-977

-977

-1 295

-1 295
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Not 4
Forts

Inventarier i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
inventarier i annans fastighet
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Övriga maskiner och
inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omklassficiering
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar övr mask o
inventarier
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2018

2017

2016

2018

2017

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

1 961

1 896
65

943
953

64 380
1 823

64 813
65

1 961

1 961

1 896

66 204

64 878

-1 476

-1 162

-841

-54 113

-51 324

-314
485

-321
799

-330
1 055

-2 491
9 914

-3 293
10 582

7 842
-7 842

21 903
-12 675

14 093

9 228

14 093

8 411
-2 355
-336
6 056

8 411
-1 682
-336
6 729

58 697
14 403

58 697

73 100

58 697

-53 927

-53 562

-842
18 331

-365
4 770

Pågående arbeten
Omklassficiering
Ingående värde
Redovisat värde vid årets slut

7 810

Fastigheter i Länstrafiken
Ingående anskaffningsvärde
Ack avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

8 411
-2 355
-336
6 056
1 446

7 810
8 411
-1 682
-336
6 729
1 446

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar byggnader
och mark
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken
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-1 346
-336
7 065
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
2018
Not 4
forts.

Not 5

Not 6

2017

2016

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar mark och
markanläggningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Ägt företag
Aktier i Länstrafiken
Sörmland, ägt till 100 %
Andelar i intresseföretag
AB Transitio
Mälardalstrafik AB
Länstrafiken i Mälardalen AB
Samtrafiken i Sverige AB
Bussgods Ekonomisk Förening
Summa

39 000
Antal
10 000
18
500
30
1

39 000

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2018

2017

13 153

13 153

13 153

13 153

-8 462

-8 393

-69
4 691

-69
4 760

39 000

Kvotvärde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde
belopp i kr
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
90
90
90
90
90
100
50
50
2 000
60
60
60
60
60
1 500
0
0
1 150
1 150
1 150
1 200
1 200

Not 7

Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

56 078
39 412
6 660
10 006

97 601
82 994
9 282
8 352

252 832
234 816
6 660
8 734

56 078
39 412
9 282
10 006

95 310
82 943
6 660
6 112

Not 8

Kassa/bank
91 413
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands
koncernstruktur där Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.

61 523

98 983

94 376

69 827

Not 9

Avsättningar
Ingående avsättning

3 196

2 136

785

3 196

2 136

Nyintjänad pension

1 070

850

1 075

1 070

850

260

210

261

260

210

4 525

3 196

2 136

4 525

3 196

Kortfristiga skulder

175 271

190 859

359 117

175 010

190 713

Leverantörsskulder

48 939

48 594

46 269

48 854

49 229

126 331

142 265

312 848

126 156

141 484

1 909 091

1 909 091

1 909 091

1 909 091

1 909 091

4 200

4 200

Ränteförändring
Särskild löneskatt
Utgående avsättning
Not 10

Övriga kortfristiga skulder
Not 11

15

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse
AB Transitio
Företasgsinteckning
Länstrafiken Sörmland AB
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Redovisningsprinciper

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
årsredovisning har upprättats enligt kommunal
redovisningslag och rådet för kommunal redovisning.

-

Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut
som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald
uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och
rättvisande bild av verksamheten och är anpassade till
länets modell för fördelning av ansvar och kostnader.

Intäkter och kundfordringar
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund, i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas
efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I den sammanställda redovisningen har koncernintern försäljning
eliminerats. Kundfordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
kundfordringar.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar avses investeringar med en
ekonomisk livslängd på minst tre år och ett
anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp.
Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar
görs med linjär avskrivning, det vill säga med samma belopp
varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas
perioden efter mottagen faktura och görs efter bedömning
av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningar på övriga
anläggningstillgångar påbörjas när investeringen är färdig
att tas i bruk och görs efter bedömning av tillgångens
ekonomiska livslängd.

Maskiner och inventarier: 6-10 år
Kontorsinventarier: 5 år
Byggnader 25 och 50 år
Markanläggningar 20 och 30 år

Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden
Semesterlöneskulden utgörs av semesterdagar som
medarbetare inte har tagit ut. Semesterlöneskuld samt
därpå upplupna sociala avgifter, debiterad med
procentuellt omkostnadspålägg, redovisas som en
kortfristig skuld och belastar det år som de intjänas.
Pensionsskulden är beräknad enligt Sveriges Kommuner och
Landstings beräkningsmodell, RIPS 07. Kollektivtrafikmyndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är återlånade i sin helhet.

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
kommunal redovisningslag samt rådet för kommunalredovisning och utformats enligt god redovisningssed. Den
sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Detta innebär
att belopp som inkluderas i den sammanställda
redovisningen motsvarar ägd andel (100 procent) och att
det egna kapitalet Länstrafiken Sörmland hade vid förvärvet
eliminerats. Syftet med den sammanställda redovisningen
är att ge en samlad helhetsbild av verksamhet och
ekonomiska ställning för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB.
Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
innebär ett explicit krav på komponentavskrivning.
Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat arbetet med
komponentavskrivningar i den sammanställda
redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa
komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som sker
från och med 2015.
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Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Till :

Fullmäktige hos respektive medlem :
Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2018
Vi , av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
V år granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

544

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.

Nykö~ing

17\

den 28 mars 2019
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Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
mars 2019

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och
Länstrafiken i Sörmland AB
Granskning av årsbokslut 2018
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för myndigheten och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2018.
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.
Syftet med denna rapport är främst att ge myndighetens förtroendevalda revisorer
information om årsbokslutet 2018, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som
framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i
miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.
Granskningen har omfattat följande områden:
Årsredovisning:
ü
ü
ü
ü

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:
ü Verifikationsgranskning
ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
ü Genomgång av beslut i protokoll
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2. Myndighetens resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2018 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.
2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2018 ett
nollresultat. Budgeten för helår uppgår till 0 tkr. Eventuella överskott återbetalas till
medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.
Medlemsbidragen uppgår till 643 mkr i jämförelse med föregående år om 638 mkr. 510 mkr
avser medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken och 133 mkr avser särskild
kollektivtrafik. Totala medlemsbidraget är 57 mkr lägre än budgeterat, vilket bland annat är
hänförligt till lägre trafikkostnader än budgeterat samt positiv resandeutveckling. Budgeten
för 2018 uppgick till 699 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse hänförligt till en gynnsam
resandeutveckling, höjd Sörmlandstaxa samt lägre trafikkostnader.
Verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr i jämförelse med 185 mkr föregående år, och
budgeterades till 185 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till intäkter som det ej
budgeteras för, såsom viten, intäkter som vidarefaktureras samt bidrag från Trafikverket.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en ökning med 22 mkr. Huvudförklaringen bakom denna
utveckling är det riktade bidraget för fria bussresor (10,4 mkr) samt positiv utveckling av
resandet samt en höjd Sörmlandstaxa.
Verksamhetens kostnader uppgår till 844 mkr i jämförelse med 819 mkr föregående år. Av
verksamhetens kostnader utgör trafikkostnaderna utgör största delen, totalt 748 mkr för både
allmän och särskild kollektivtrafik. Trafikkostnader har ökat med 3 % jämfört med föregående
år och denna ökning beror till största del på index.
De finansiella intäkterna uppgår till 71 tkr i jämförelse med 0 tkr föregående år. Inga
ränteintäkter erhölls under 2017.
De finansiella kostnaderna uppgår till 154 tkr i jämförelse med 66 tkr föregående år, avser i
år både en räntedel i pensionskostnader samt interna räntekostnader.
Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2018.
2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år med totalt 1,9 mkr, vilket hänför sig till en
pågående investering av skyltprogram (7,8 mkr). Denna investering är ännu ej färdigställd då
inget ännu har tagits i bruk. Utrangeringar har skett av helt avskrivna inventarier (1,5 mkr). I
övrigt gällande materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.
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Det noteras att myndigheten inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i
komponenter fullt ut. Myndigheten bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande
vid framtida investeringar, om så skulle bli nödvändigt.
Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms ej föreligga.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 42 mkr jämfört med föregående år,
där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till att medlemsavgifter för
december har blivit betalda, dessa låg kvar som obetalda fordringar med förfallodatum efter
årsskiftet föregående år.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 91,4 mkr (61,5 mkr) i bokslutet, vilket innebär en
ökning med 29,9 mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av minskning i
kundfordringar och utlåning till Länstrafiken är reglerad.
Avsättningar
Myndighetens avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 4 526 tkr i
jämförelse med 3 196 tkr förgående år. Det totala åtagandet har verifierats mot externa
underlag.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med
föregående år, 175 mkr i jämförelse med 191 mkr. Förändringen jämfört med föregående år
hänför sig främst till minskad skuld avseende förskott från medlemmarna. I år fakturerades
medlemmarna inte förrän i januari 2019 på grund av vissa oklarheter vid övergång till Region
Sörmland.
Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.

3. Bolagets resultat- och balansräkning
3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter har totalt sett minskat med 1,6 mkr, denna minskning är hänförlig till lägre
övriga intäkter. Övriga intäkter avser ytterligare fakturering för el, städ och
reparationsarbeten. Minskningen är främst hänförlig till föregående års elbussprojekt.
Motsvarande kostnader fanns även föregående år och dessa har minskat väsentligt i år.
Hyror är i nivå med föregående år.
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Övriga externa kostnader uppgår till 1 133 tkr och har minskat med 1 127 tkr i jämförelse
med föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av
både inventarier och fastigheter. Minskade kostnader främst hänförligt till kostnader för
elbussprojektet som genomfördes föregående år.
Avskrivningarna uppgår till 3 087 tkr, vilket är en minskning med ca 320 tkr i jämförelse med
föregående år. Minskning är hänförlig till att vissa inventarier blivit fullt avskrivna.
Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år.
3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Aktiveringar har skett med 14,4 mkr och avser kostnader hänförliga till depån i Katrineholm.
Övriga pågående nyanläggningar finns om 1,4 mkr.
Posten maskiner och inventarier har minskat på grund av netto avskrivningar och
nyanskaffning. Avskrivningar har skett enligt plan. Fler inventarier är helt avskrivna i år varför
totala avskrivningar är något lägre.
Nyanskaffningar avser elbussprojektet i Eskilstuna, 1 823 tkr. För detta projekt har bolaget
även erhållit ett bidrag om 1,4 mkr som enligt K2-regelverket skulle ha nettoredovisats.
Bolaget har följt samma redovisningsprincip som myndigheten och bruttoredovisat detta
riktade bidrag. Bidraget har skuldförts i sin helhet och resultatförs i takt med avskrivningar för
elbussarna. I resultaträkningen får vi ingen nettoeffekt då intäktsfört bidrag möts av
avskrivning avseende bidragsdelen. I balansräkningen har vi en bruttoredovisning istället för
nettoredovsining, 1 240 tkr för mycket på tillgång och 1 240 tkr för mycket i skuld. Detta
betyder att bolaget ej följer K2, dock betyder det främst felklassificeringar på
balansräkningen.
Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB, Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i
Sverige AB.
Kundfordringarna har minskat med 468 tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på
lägre intäkter.
Fordringar på Myndigheten har ökat med 792 tkr i jämförelse med föregående samtidigt har
skuld till Myndigheten betalats i sin helhet.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2018.
Banktillgodohavanden uppgår till 2 962 tkr (8 304 tkr) i bokslutet, vilket innebär en minskning
med 5 342 tkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av utlåning om 6 800
tkr från Myndigheten som har återbetalats.
Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 1 908 tkr, vilket är 1 240 tkr lägre än
föregående år. Minskning rimlig då även bolagets kostnader minskat och elbussprojektet
avslutat.
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Övriga skulder avser momsskuld i år, momsfordran föregående år. Skuld till intressebolag
1,2 mkr är hänförligt till elbussprojektet.
Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.
Vi har noterat att bolaget har varit sen med betalning av mervärdesskatt vid tre tillfällen, detta
har inneburit kostnadsräntor på skattekontot.
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4. Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
myndigheten och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att myndighetens och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild
av verksamheten per den 31 december 2018.

5. Kommentarer till årsredovisningen
5.1. Myndighetens årsredovisning
Vi har granskat myndighetens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. I granskningen har
vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av myndigheten. Årsredovisningens förvaltningsberättelse är uppställd på samma
sätt som föregående år och omfattar beskrivande avsnitt om väsentliga händelser under året.
Verksamheten beskrivs ur medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv,
medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv. Därefter presenteras aktuell
måluppfyllelse för verksamheten. God ekonomisk hushållning kommenteras särskilt. Vår
bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet med gällande lagstiftning och ger en
bra inblick i den verksamhets som bedrivits under år 2018.
Förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket
det framgår att myndigheten fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll, med
undantag att endast en intern revision har genomförts, på våren, istället för två. Myndigheten
har anpassat arbetet utifrån kommande regionbildning. Myndigheten har följt upp och
åtgärdat de avvikelser som noterades vid internkontrollen.
Verksamhetens framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i
förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt, av vilken det framgår att förbundets och bolagets
verksamhet överlåtits till Region Sörmland. Förbundets årsredovisning 2018 är därmed den
sista.
I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av myndigheten.

Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en ändamålsenlig bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2018. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara tillräcklig
och ger en översiktlig redovisning av myndighetens resultat vad gäller verksamhet och
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ekonomi. Årsredovisningen ger en god bild av verksamheten och har utvecklats ytterligare i
jämförelse med föregående år. Dock noteras att vid beskrivningen av utvärderingen av
balanskravet finns ingen formell uppställning av själva utredningen i enlighet med
rekommendation från RKR. Inga väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2018
Vi bedömer att det har funnits vissa brister i bokslutsprocessen till följd av
personalförändringar. Förslag till årsredovisning har funnits framme till vår granskning, dock
har det varit oklart vilken version som var den senast uppdaterade efter korrigeringar. Vår
uppfattning är att dessa brister beror på att det har saknats någon person med övergripande
ansvar för processen i år.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att myndighetens årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Nyköping den 28 mars 2019
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Johanna Eklöf
Auktoriserad revisor
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Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Sammanträdesdatum:

2019-03-15, kl. 08.30 - 09 .00.

Plats:

Sörmlands länsmuseum, Nyköping

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Christina Södling (S), ledamot
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot (Skype)
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Lars Härnström (M), ersättare

Förhindrade:

Carl Werner (MP), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot

Övriga närvarande:

Johan Rocklind (S), ersättare
Jan Grönlund, (Region Sörmland), tjänsteperson
Helena Ekroth (Region Sörmland), tjänsteperson
Henrik Sollenborn (Region Sörmland), tjänsteperson
Helena Fransson (Region Sörmland), tjänsteperson
Hanna Bergström (Region Sörmland), tjänsteperson
Magnus Andersson (Region Sörmland), tjänsteperson
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§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Bilaga: Förs lag till Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Beslut
Direktionen godkände Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till
medlemmarna för erforderlig hantering.
Direktionen beslutade att överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.
Ärende
Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. Under de åren har myndigheten också fått ytterligare uppdrag från
Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken Sörmland AB och från de kommunala medlemmarna.
Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det nybildade Region Sörmland - en
sammanslagning av kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och Regionförbundet
Sörmland. Dessutom införlivades det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda
bolagen MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region Sörmland. Detta är därmed den sista
årsredovisningen som skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och beslutade Verksamhetsplan och
budget 2019 (2020-21) till Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat över ett antal andra rekommendationer såsom
att påbörja revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även för 2019 är den
förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv.
Fortsatt aktiv utveckling av tjänster och produkter

Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet även 2018 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Det
finns flera anledningar till den bedömningen. Några exempel är en fortsatt ökad
resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, allt nöjdare kunder, en ökad intäktsnivå, en mer
tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier samt en alltmer digitaliserad verksamhet.
Något som också bidrar till vår måluppfyllelse är att vi på olika sätt skapat fler förutsättningar för
att Sörmlands medborgare ska kunna leva, växa och verka här och i Mälardalen. Vi har bland

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Sörmlandstratiken
www.sorm/andstrafiken.se

Sid 5 (20)

556

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

annat driftsatt ny upphandlad trafik inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Vi har också
utvecklat betallösningar för Sörmlandstaxan och nya betaltjänster via app och webb för
Movingo.
Under 2018 fick fler hållplatser i Sörmland realtidsskyltar, en ny tågdepå invigdes i Eskilstuna och
dubbelspåret mellan Härad och Strängnäs på Svealandsbanan färdigställdes. Det har också
arbetats alltmer konkret inför infasningen av regionens nya tåg under 2019.
På många sätt har 2018 varit ett förändringens år, men även ett splittrat år där vi har lyckats
kombinera stora förberedelser inför regionbildningen med att samtidigt vara till tjänst och
förbättra trafiken för våra resenärer. Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2018. Bland annat gav Nyköpings kommun myndigheten i uppdrag att ansvara för planeringen
av skolskjuts, utöver att ansvara för upphandling och samordning av deras skolskjutstrafik. Ett
uppdrag som myndigheten sedan tidigare endast fått i delar av Eskilstuna kommun . Det innebär
att fler delar läggs till den avtalsportfölj som myndigheten förfogar över. På så sätt får vi bättre
förutsättningar till ännu fler samordningsvinster som kommer länets skattebetalare till del. Fler
kommuner är välkomna att ansluta sig till samordningen som helt och hållet utförs med
ambitionen att länets kollektivtrafik ska vara ett effektivt, sammanhållet och integrerat
trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.
Under året fortsatte Program Trafik 2019-2021. Genom det ska samtliga kommande
trafikupphandlingar säkerställas. Under året tilldelade vi trafikavtal, vi slöt avtal och vi fortsatte
att arbeta intensivt med kravställning för de kommande projekten med nya busstrafikavtal i
Norra Sörmland (Eskilstuna) och Östra Sörmland (Strängnäs).
Vårt strukturerade arbete med både genomförda och kommande upphandlingar skapar goda
förutsättningar för att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna göra bra affärer. Men
också att de kan samordna trafiken, utnyttja fordonen bättre, vara kostnadseffektiva och ta en
större miljöhänsyn.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte, för att hålla en god
standard och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö för trafikföretagens anställda. Dessutom
bidrar underhållet till hela och rena fordon.
Aktiv part i regionala och nationella trafikforum

Under året har myndigheten deltagit i de nationella och storregionala forumen som pekats ut
som prioriterade för kollektivtrafikens utveckling. Där finns SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) men även Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt Mälardalstrafik
(MÄLAB). Myndigheten har även under 2018 arbetat aktivt för att synliggöra att affärsmodellen
för tågens tillträde till spår behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling. Det
gäller i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna .
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Fler som reser
2018 fortsatte den positiva resandeutvecklingen i länets kollektivtrafik. Antal påstigande i den
regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland uppgick till drygt tre miljoner, en ökning med fyra
procent. Jämfört med 2017 har antalet påstigande ökat på Nyköpingsbanan med åtta procent,
på Svelandsbanan med sju procent och på Sörmlandspilen med tre procent. på UVEN minskade
däremot antalet resande med en procent.
Antalet påstigande på Gnestapendeln har ökat med fyra procent under 2018 jämfört med 2017
och uppgick 2018 till 280000.
I busstrafiken ökade resandet ännu mer - med sju procent till nu nästan 12,5 miljoner. Om man
inte räknar med påstigande med skolkort eller påstigande med sommarens fria resor för
ungdomar uppgår antalet resor till 6 877 000, en ökning med fyra procent.
För landsbygdstrafiken är antal påstigande 4131129 vilket motsvarar en ökning på sex procent
medan antal påstigande i stadstrafiken är 8300884, en ökning om åtta procent jämfört med
2017. Det gör att de satta målen för resandeutveckling nåtts med råge.
~ven resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade . Här har totalt 425683 resor genomförts

under året jämfört med 406 053 resor under 2017, vilket är en ökning med 4,8 procent.
Kundservice
För den allmänna kollektivtrafiken besvarades i Servicecenter Sörmland 44 849 samtal och cirka
4900 kundsynpunkter registrerades. Det är en liten ökning jämfört med förgående år på cirka 2
respektive 6 procent. Under året har 1667 förseningsersättningar registrerats, jämfört med
föregående års 396. En anledning är att det nu är lättare att ansöka om ersättning via
Sörmlandstrafikens webbplats. Den främsta orsaken är dock att ärenderubrikerna för bland
annat förseningsersättningar har kategoriserats om i våra system under året. En jämförelse kring
ersättningar mellan 2017 och 2018 är därför inte fullt möjligt.
För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter Sörmland tagit emot 2346 kundsynpunkter
och har besvarat cirka 249400 samtal som avser bokning av serviceresor. Kundsynpunkterna var
8,7 procent fler än 2017.
6282 samtal och 1130 kundsynpunkter har hanterats i Servicecenter Sörmlands roll som
Movingo Kundservice, en tjänst som utförs på uppdrag av Mälardalstrafik.
på Station 360 - kundservice och försäljning i Eskilstuna - registrerades under 2018 57 417
besökare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2017, då antalet besökare var 70
000, och är helt i linje med ambitionen om att öka de digitaliserade köpen.
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Kontrollverksamheten har under året utfärdat 619 tilläggsavgifter jämfört med 411
tilläggsavgifter 2017. Anledningen är att kontrollverksamheten från 1 januari 2018 genomförs
inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter
istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att ansvara för
kvalitetskontroller i trafiken.
Fortsatt modernisering och digitala tillgänglighet

En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo App den 9 juli. Under året har
Movingo Kundservice utvecklats till en mer komplett kundtjänst med bland annat hantering av
återköp och teknisk support.
Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antalet
registrerade användare på Mina sidor har under året ökat med hela 62 procent från 19 157 till
31041. Förköp gör det möjligt för resenären att köpa sin biljett upp till 7 dagar i förväg. Även
försäljningen via app och Swish fortsatte att öka. Försäljningen av enkelbiljetter för den
allmänna kollektivtrafiken via Sörmlandstrafikens app har ökat med 34 procent jämfört med
föregående år och under 2018 såldes totalt 479818 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att
andelen biljetter som betalas med Swish fortsätter att öka och uppgår nu till 45 procent att
jämföra med 30 procent i början av året.
Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit stora kliv under året. När en
arbetsgivare ansluter sig till denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten genom att
köpa resan i appen precis som vanligt. Enda skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan
månadsvis via faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga tjänsteresor, samtidigt
som de anställda enkelt och snabbt kan resa kollektivt i tjänsten. Bland annat har arbetsgivaren
Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget Sörmland tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894
biljetter sålts via detta beta Isätt under 2018, vilket är 4 procent av det totala antalet biljetter
som säljs via appen. I jämförelse såldes 100 företagsbiljetter under 2017 (notera att tjänsten
lanserades i juni 2017 och således är det resultatet inte utslaget på helår).
En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier

Audovisuella utrop i busstrafiken har varit standard sedan helåret 2017 och myndigheten har
under 2018 fortsatt säkerställa en god fysisk och digital tillgänglighet, genom nätverk med bland
andra Trafikverket. Under året har myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för
transportinfrastruktur för bland annat utrusta resecentra och andra hållplatser i länet med
skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med realtidsskyltning var nya Strängnäs
resecentrum i slutet av 2017 och under 2018 driftsattes även realtidsskyltning på hållplatser i
Nyköping och Gnesta. Under 2019 införs liknande teknik på ytterligare platser runtom i länet.
Sörmlandstaxan under året

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlands-taxan fastslogs som innebär att taxan
ska följa SL:s priser för länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för Sörmlandstaxans

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se

Sid 8 (20)

559

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands KoUektivtrafikmyndighet

period biljett 30-dagar (två eller fler zoner) till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar
(7 till och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade direktionen i maj om ytterligare
en höjning till 860 respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet höjdes även
priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som
exempel kostar nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26 kronor, jämfört med
tidigare 24 kronor.
Vi fortsätter att vara gröna

Måluppfyllelsen fortsätter vara god även på miljöområdet. Tågtrafiken bedrevs under året på
miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för
förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2018 upp till 97 procent. Att vi inte nådde upp till 100
procent berodde på den höga inblandningen av naturgas i juli och augusti. Sedan 4 september
och enligt uppgift till och med januari månads utgång har busstrafiken som bedrivs på gas
fortsatt drivits på 100 procent biogas. Energiförbrukningen per personkilometer i busstrafiken
fortsatte att minska och beror delvis på elbussarna i Eskilstuna stadstrafik. Trafiken i avtalen för
Serviceresor bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för
skolskjutsar likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda kollektivtrafiken
på helårsbasis 2018 till 88 procent och är samma nivå som för 2017. Arbete pågick under 2018
för att skolskjutsavtalen i Gnesta och Strängnäs skulle gå över i sin helhet till förnybara bränslen .
Detta verkställdes inte under 2018 men är en ambition 2019.
Nöjd Kund Index

Under året har vi genomfört flera nöjdhetsmätningar såväl för den allmänna som den särskilda
kollektivtrafiken. Under 2018 har två NKI-undersökningar genomförts bland resande ombord i
den allmänna kollektivtrafiken, en under våren och en under hösten. Övergripande NKI
hamnade på 64 procent under våren och 62 procent under hösten, vilket är högre än i
mätningen hösten 2017. Rikssnittet för NKI 2018 hamnade på 59 procent.
För andra gången mätte vi också hur nöjd resenären var med sin senaste resa. Vid båda
mätningarna angav 74 procent att de varit nöjda vilket kan jämföras med rikssnittet på 79
procent. Att samtliga frågor ger högre resultat än tidigare två mätningar är en positiv signal om
att våra förbättringsåtgärder ger önskad effekt.
2018 gjordes även en nöjdhetsundersökning bland allmänheten. Årets resultat på 68 procent är
markant högre än tidigare år, även jämfört med övriga landet, där r~sultatet låg på 53 procent.
Resultaten ska tas med viss försiktighet då den markanta skillnaden åtminstone till viss del kan
förklaras av statistiska variationer. Det som särskilt anses ha förbättrats är enkelheten att resa,
prisvärdheten, enkelheten att köpa biljetter och varumärket Sörmlandstrafiken.
Kunder ger Servicecenter Sörmland fortsatt höga betyg. Jämfört med myndighetens uppsatta
kvalitetsmål på 4,3 ligger resultatet för 2018 strax över, vilket innebär att Servicecenter uppnår
sina kvalitetsmål för 2018. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
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professionella gavs betyget 4,93 på en s-gradig skala är högre än föregående år, då vi nådde ett
genomsnittsbetyg på 4,81. I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som svarar i
Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och professionella.
Kundnöjdheten för serviceresor var strax över 4,3, vilket är vårt uppsatta kvalitetsmål. För
bokningar av serviceresor uppgick nöjdhetsvärdet till 4,5 jämfört med 4,28 för 2017.
Motsvarande resultat på nationell nivå var 88 respektive 92 procent (i den nationella mätningen
ANBARO).
Medarbetarna

Nyckeltalet HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) sjönk mellan 2017 och 2018 från 80 till 76.
Samtliga tre variabler - Motivation, Ledarskap och Styrning - har minskat men det är framförallt
motivationen som är lägre i december 2018 än samma månad 2017. Andelen som
rekommenderar arbetsgivaren har minskat från 87 procent till 81 procent. Målet för 2018 vad
gäller HME var 82 och resultatet uppnår därmed inte årets mål. Det minskade HME-värdet
bedöms bero på merarbetet inför att bilda och ingå i Region Sörmland.
Däremot är den totala sjukfrånvaron en halv procentenhet lägre för helår 2018 än samma
period 2017. Här är det framförallt den höga kortfrånvaron som sjunkit. Andelen med högst fem
sjukfrånvarodagar under året har däremot sjunkit. Den 31 december 2018 hade myndigheten 72
månadsavlönade medarbetare vilket är två färre än vid samma tid 2017.
Ekonomiskt perspektiv

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. Det ekonomiska utfallet
för 2018 uppgick till 53 730 tkr. Efter slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets resultat till
83 kr. Medlemmarna har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag
för den allmänna kollektivtrafiken 509 669 tkr och för den särskilda kollektivtrafiken 132932 tkr.
Totala medlemsbidraget är 56585 tkr lägre än budgeterat. Dessa pengar har betalats tillbaka till
medlemmarna enligt avtal om ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland.
Av tabellen nedan framgår bland annat att Landstinget Sörmland återfår 36 047 tkr, varav 28
742 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 7 306 tkr avser sjukresor samt att de kommunala
med)emmarna Eskilstuna kommun återfår totalt 9 783 tkr, varav 11 285 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och -1502 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Flens kommun återfår totalt
307 tkr, varav 721 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -414 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Gnesta kommun återfår totalt 1406 tkr, varav 1009 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och 397 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Katrineholms kommun återfår
totalt 2 121 tkr, varav 1 753 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 368 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Nyköpings kommun återfår totalt 3740 tkr, varav 4523 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och -783 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Oxelösunds kommun återfår
totalt 116 tkr, varav 70 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 46 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken, Strängnäs kommun återfår totalt 1 825 tkr, varav 2 377 tkr för den allmänna
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kollektivtrafiken och -552 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Trosa kommun återfår totalt 655
tkr, varav 905 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -249 tkr för den särskilda
kollektivtrafiken och Vingåker kommun återfår totalt 590 tkr, varav 857 tkr för den allmänna
kollektivtrafiken och -266 tkr för den särskilda kollektivtrafiken.

···Nyckeltal .. ·

Tabellen ovan visar resultatet i ett antal av de nyckeltal som i sin tur bidrar som mått för att bedöma myndighetens måluppfyllelse
under 2018. Måluppfyllelsen ligger till grund för en samlad bedömning om myndigheten bedrivit verksamheten med god ekonomisk
hushållning.
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Total nettokostnad
Medlem

Budget 2018

DAR2 2018

158241

155712

ESkilstuna

-_.._--_._-_...,_.__...._._-_.....__ _-......._.................._-_

utta II 2018

Avvikelse jmf budget

___

148 458

_

_

9783

_ ---.. _ -

20916 .................................................................
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.....
- ....................__ ... .............
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......
Gnesta_......................................................................_........_....................
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..................
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~

_ __
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~_
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_

_
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_
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SUMMA

699 194

678 533

642 601

DAR2 2018

uttall 2018

116 027

109 053

56 593

I

Nettokostnad allmän
Budget 2018
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137 281

136 786

132 932
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Tabellerna ovan vi sar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. l tabellerna redovisas budget, prognos och utfall
för 2018 samt budgetavvikelse/slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på
allmän och särskild kollektivtrafik
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Internkontroll
Internkontrollen har under året anpassats till följd av den kommande region bildningen. En
kontroll genomfördes enligt internkontrollplan i maj. Där identifierades fyra mindre awikelser
som åtgärdades i början av hösten. Mellan september och december har den löpande interna
kontrollen intensifierats med fokus på leveranser och förberedelser för att ingå i Region
Sörmland.
Trafikbokslut med årlig rapport
Som komplement till Årsredovisning 2018 upprättar myndigheten ett särskilt
trafikbokslut, vilket behandlas nedan i § 3 "Trafikbokslut 2018 med årlig rapport".
Trafikbokslutet fungerar även såväl som underlag inför underlag inför regionens trafikbeställning
och kommunernas beställning av tillköp som årlig rapport utifrån gällande krav i EUlagstiftningen.
Ärendets beredning
Under framtagandet av Årsredovisning 2018 har den varit för samråd i
kollektivtrafikhandläggarnätverket samt för granskning av myndighetens revisorer.
Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås direktionen godkänna Årsredovisning 2018
för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt besluta sända den till
medlemmarna för erforderlig hantering.
Direktionen föreslås även överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.
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F. Övriga frågor
G. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och riktade ett stort tack till alla som varit med och tagit
fram material till såväl årsredovisning som trafikbokslut.

Vid protokollet

Sekreterare

Justeras

~iä~~
Ordförande

7Jvportn~{j
tJlM--Daniel

Vice ordförande
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Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för RAR
Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-20
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-20
Handläggare

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

KS 2019/317

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för
Samordningsförbundet RAR
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet
RAR.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2018.
Beskrivning 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.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen gör samma bedömning som samordningsförbundets revisorer, att
tillstyrka årsredovisningen 2018 och bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.
Bilagor
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR
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Kommunchef
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Samordningsförbundet RAR i Sörmland
l. lnledning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag
(SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.1
förbundet ingår länets samtliga nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte
att främja samverkan mellan aktörerna inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

2. Förvaltningsberättelse
2.1 Budget
Respektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastställt budgeten
för 2018 till 16.000 tkr. Fördelning av finansieringen anges i lagstiftningen
till 50% från försäkringskassan/staten, 25% från landstinget och 25 % gemensamt från länets nio kommuner. Kommunernas andel baseras på antalet
innevånare.
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RAR

ltA R l 9 -0 3

Utfall 181231

Budget 2018

Avvikelse

Intäkter
Ingåen de kas sa
M ed l emsavgifter
Övriga intäkter

Summa Intäkter RAR

2446

2446
16 ()()()

16 ()()()

O
O

419

599

- 180

18865

19045 ' - -lSO

Kostnader RAR
Styrelse
Styre ls emöten
NNS

Summa styrelse

- 420

-346

-74

-32

-33

1

-452

-379

-73

-4080

-4493

413

- 224

-222

-2

Kansliet
Personal

lokaler
Revision
Ad m i n

-65

-64

-1

-225

- 272

47

-SO

O

-50

' -4644

-5051

407

Samverkanss täd

-400

-256

-144

Summa samverkansstöd

-400

-256

-144

-567

-895

328

Övr i gt

Summa kansliet
Samve rkansstöd

Insatser
TUNA Eskilstuna
Tuna KFV

- 567

-451

-116

-2256

-1763

-493

Vinka in KV

-760

-670

-90

Drivhu se t Oxelösund

-772

-497

-275

TUNA Nyköping-Oxelösund

Ungdomens Hus

- 1602

O

- 1602

Proce sstöd Södra

-870

-792

-78

Proce sstöd Norra

-830

-838

8

-812
-1 ()()()

-821

9

- 3187

2187

Akt ivitetspeng inkl TRIS

-400

-166

-234

IMA

-100

-100

O

Utvärderingar av insatser

- 200

-107

-93

-389

389

-10736

-10676

-60

18865

19045

-ISO

-16232

-16362

130

2683

-so

Process töd Vä stra
Stöd ESF- projekt

Nya insatser under året

Summa övriga Insatser
Finansiella intäkter

Fi nans i el la kostnader

Totala intäkter
Totala kostnader
Arets resultat
Utgående kassa

2633

5129

2 (17)

571

Arsredovisning 2018 - RAR

Kommentarer till avvikelser.
Inledning
Den ingående balansen 2018 var 2.446 tkr mkr, medlemsavgifterna 16 000
tkr och övriga budgeterade intäkter 419. Totalt hade Samordningsförbundet
18 865 tkr att disponera under 2018.
Under året förbrukades totalt 16 599 tkr samtidigt som ingående balans och
intäkter uppgick till 19045 tkr vilket medförde en utgående balans på 2 683
tkr. Nationella Rådets rekommendation avseende utgående balans, budget
16 000 tkr, är att den ska vara maximalt 2 700 tkr.

Styrelse och kansli
Kostnaden för styrelsen är lägre än planerat beroende på att några sammanträden i Arbetsutskottet genomförts digitalt.
Kostnaden för personal överstiger budget beroende på att kostnaden för
pensionsavsättningar ökat mer än förväntat. Det noteras att budgeten utökats för att skapa utrymme för höjda pensionsavsättningar beroende på
pensionsavgångar. Även under de kommande åren medför det ökade personalkostnad jämfört med tidigare år. Kostnader föl' administration är högre
än budgeterat beroende ökade kostnader för IT.
Anslaget för övrigt har inte disponerats, kostnader har istället konterats på
samverkansstöd.
Samverkansstöd
Posten samverkansstöd avser löpande länsgemensamma aktiviteter som aktualiseras under året. Större poster är stöd till ESF-ansökningar samt sem inarier. Posten är svår att budgetera då aktiviteter som genomförs planeras
löpande under året.
Stöd till insatser
Under året har det skett förändringar inom TUNA vilka kommenteras nedan.
Förändringen har medfört att den totala kostnaden föl' samtliga tre TUNAenheter är 281 tkr lägre än budgeterat.
Vinka In i Katrineholm -Vingåker har en lägre personalkostnad än planerat
vilket även gäller Drivhuset i Oxelösund.
Ungdomens Hus i Nyköping påbörjades aldrig beroende på svårigheter att
hitta en lämplig lokal. Styrelsen återtog beslutet om finansiering i samförstånd med LSG . Inga medel förbrukades därför.
Processledare Södra-Norra-Västra. Avser stöd till de Lokala Samverkansgrupperna (LSG). Ingen avvikelse mot budget.
Stöd ESF-projekt avser Förbundets stöd till pågående ESF-projekt. Kostnaden avser nedlagd arbetstid av förbundets personal, utvärderingar av projekt
samt löpande stöd till pågående ESF-projekt. Avvikelsen är omfattande, -
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2 100 tkr, och beror på att en osäkerhet i ersättningar från ESF. Vidare var
närvaron i projekt Integrationslyftet lägre än planerat.
Aktivitetspeng. Möjlighet främst för LSG:na att genomföra seminarier, planeringsdagar mm. Även detta anslag är svårt att budgetera då insatser planeras
löpande under året.
Utvärdering av insatser. 196 tkr av 300 tkr har förbrukats. Den utvärderingsinsats som genomförts under 2018 avser Drivhuset i Oxelösund.
Utrymme nya insatser. Vid verksamhetsårets start har Samordningsförbundet
medel för att finansiera nya insatser. De budgeteras under rubriken "Nya insatser" . Nya insatser 2018 är kartläggning Gnesta-Trosa, fortsatt stöd TUNA,
Hälsofrämjande Etablering (ESF) och Tidiga Insatser

2.3 Mål och måluppfåljning
2.3.1 Långsiktiga mål, 3-5 år
•

Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde.

Det övergripande målet fö lj s genom en enkätundersökning riktad till representanterna i de Lokala Samverkansgrupperna. Enkäten har genomförts sedan 2012 med mindre justeringar. E nkäten har bibehållits för att möjliggöra
jämförelser över tid samtidigt som frågeställningarna i allt mindre omfattning berört de faktiska insatserna. Uppföljningen 2018 har därför genomförts genom frågeställningar till de tre processledarna.
Uppfö ljningen utgår från processledarnas uppdrag gentemot LSG vilka är
administrativt stöd, kunskapsspridning och stöd för utveckling.
Administrativt stöd
Denna del fungerar överlag väldigt bra. LSG rar stöd för att planera och administrera samverkansärenden på den lokala nivån. Det bedöms som en ömsesidig
uppfattning av såväl processledarna som LSG.
Kunskapsspridning
Överlag fungerar det bra men inte i samtliga delar. Omvärldsbevakning sker genom deltagande i seminarier och konferenser, mediabevakning via ett privat fö·
retag och sammanställning av kommunala och regionala data från KOLADA
(En databas med nyckel tal som sammanställ s av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA). Spridning sker i varierad omfattning i de olika län sdelarna, allt från regelbunden rapportering till att inget sådant sker. I de områden
där infonnation sprids bedöms LSG vara nöjda.
Stöd for utveckling
Det mest komplexa området vi lket bland annat beror på att process ledaren i
vissa fall ska stödja sin uppdragsgivare LSG att vara mer aktiv i samverkansfrågor. Det innebär att det är svårt att ra en tydlig bild av LSG: s uppfattning. Resultatet beror på hur LSG förhåller sig till sitt grunduppdrag, omsättningen av
representanter i LSG och hur processledaren agerar i sitt uppdrag.
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Bilden är att det fungerar olika i de tre länsdelarna av skäl som beskrivs ovan
men att processledarna i hög grad bidrar till en positiv utveckling av samverkan.

2.3.2

Kortsiktiga mål, under 2018
•

Samordningsförbundet ska stödja samtliga LSG till att genomföra minst fem förbättringsåtgärder avseende lokal samverkan under 20 I 8
Resultat: Samtliga LSG har genomfört fem förbättringsåtgärder men omfattningen av dem har varit mindre 2018 än tidigare år

•

Resultaten i projekten IBIS och SSI ske resultera i att berörda medlemmar beslutar att Hälsoskola och Suggestopedi
ska utgöra ordinarie verksamheter
Resultat: Hälsoskola bedrivs på flera håll i länet och i samband med avslut av projekt IBIS vid årsskiftet lämnades en
positiv återkoppling. Däremot har inte någon part fatta beslut
om en långsiktig finansiering. En orsak till att man inte tagit
ställning bedöms vara att nya politiska majoriteter tillträtt under hösten
Suggestopedimetoden används i SFI-undervisningen i flera
kommuner och utgör därmed en allt större del av ordinarie
verksamhet.

•

Samordningsförbundet ska bidra till att minst fem ansökningar till EU:s fonder godkänns under 2018. Göra en ansökan gemensamt med andra SF avseende sjukskrivna.
Resultat: RAR har deltagit i arbetet med två godkända ansökningar. Det är projekten Språka och Hälsofrämjande Etablering, båda i Eskilstuna. Målet är därmed inte uppnått. En
anledning är att ESF inte genomförde den planerade utlysningen under våren. Enbart en utlysning gjordes, i september.
Under 20 17 och 2018 hade RAR flera kontakter med övriga
Samordningsförbund angående gemensamma ansökningar
men någon gemensam ansökan har inte lämnats.
Utlysningen i september omfattade tre områden, unga, utrikesfödda kvinnor samt sjukskrivna. Två ansökningar är inlämnade 7 februari , unga och kvinnor. RAR är tänkt projektägare i ett projekt, Regionen i det andra.
Under året har RAR haft en mängd kontakter med medlemmarna angående ansökan sjukskrivna och man har då framfört en vilja att delta i en ansökan men att det inte passat för
tillfallet.
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RAR har deltagit i två ansökningar som godkänts, målet är
inte uppnått.
•

Bidra till att sänka sjukpenningtalet i Sörmland inom ramen
för Regeringens mål på ett nationellt sjukpenningtal på max
9,0 senast år 2020.

Resultat: Sörmland har landets högsta sjukpenningtal och
trenden är negativ. Målet är inte uppnått
•

Tillsammans med parterna utarbeta en överenskommelse om
långsiktig finansiering av TUNA

Resultat: Någon överenskommelse har inte gjorts, målet är
inte uppnått och TUNA avvecklas under våren 2019
•

2.3.3

Samordningsförbundet ska utarbeta rutiner med samtl iga
med lemmar angående hur erfarenheter från förbunds -finansierade insatser ska tillvaratas när förbundets finansiering trappas ned eller avslutas
Resultat: Nya principer som beskriver utformning av ansökningar till RAR har antagits av styrelsen. Målet är uppnått

Resultat i RAR-finansierade aktiviteter samt kompletterande
kommentarer till mål

Nedan redov isas resultat i RAR-finansierade insatser. I förekommande fall
är kommentarerna hämtade ur de lägesrapporter som lämnats.

TUNA
Målsättningen med TUNA under 2018 var att finna en långsiktig finansiering. 7 februari genomfördes ett seminarium med ansvariga från samtliga
medlemmar i syfte att så snart som möjligt identifiera en modell avseende
långsiktig finan siering. Vid seminariet redovisades genomförda utvärderingar som bland annat påv isar att TUNA har ett positivt samhällsekonomiskt resultat. Efter seminariet beslutade fem medlemmar, landstinget, Arbetsfönned lingen, Försäkringskassan, Eskilstuna kommun och Gnesta kommun att de inte avsåg att finansiera TUNA. Som skäl angavs att man hade
egna verksamheter som hade ett bättre resultat samt att man hade ett gott
samarbete kring behovsgruppen. Under hösten 2018 och de första månaderna 2019 har LSG i västra och södra länsdelarna med stöd av processledarna sökt finna lokala finan sieringslösningar vi lket dock mi sslyckats.
Samtliga tre styrgrupper för TUNA har därför beslutat om avveckling av
verksamheterna.
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Projekt IBIS, ESF
Stöd till nyanlända. Projektet påbörjades 2016 och avs lutades 31 december
2018. Fokus har varit utveckling av Hälsoskola för Sörmland
En möjlig modell och struktur inklusive finansiering presenterades för parterna sommaren 2018 och inga invändningar gjordes. Hälsoskola bedrivs på
flera orter i länet men det saknas övergripande beslut om tillämpning och
finansiering. En anledning bedöms vara att nya politiska majoriteter tillträtt
under hösten. De underhandsbesked som lämnats är positiva till det förslag
som lämnats.
Projekt Integrationslyftet. ESF
Utbildning i kulturkompetens till anställda. Startade hösten 2017 av avslutades 31 december 2018. Totalt har ca SOO personer deltagit i seminarier som
behandlat kulturskillnader mellan olika grupper i syfte att skapa en förbättrad förståelse om Hälsoskolor. Integrationslyftet och [BIS har därför knutits
samman. Av de som deltagit i utbildningen har 30 personer deltagit i en
fortbildning inom projektets ram vilket innebär att de kan vara utbildare i
kommande Hälsoskolor.
Utbildningen har utvärderats.
Projekt SSI, ESF
SSI syftar till att utöka graden av evidens avseende Suggestopedi. Projektet
påbörjades våren 2016 och avslutas i juni 2019.
I mars genomförs ett spridningsseminarium i syfte att beskriva vad Suggestopedi är, vilka resultat projektet uppnått samt hur Suggestopedi kan tilllämpas inom ordinarie SFI -undervisning.
En extern utvärderare följer projektet och en slutrapport presenteras vid slutseminariet
Processtöd LSG
Sedan 20 IS har förbundet finansierat processledare och sedan oktober 2016
finns processledare även i samtliga länsdelar. Det har medfört en tydligare
enhetlighet avseende tillvägagångssätt och genomförande av samverkanssinsatser. De lokala inriktningarna kvarstår då samtliga tre processledare har
sin anställning hos förbundet medan det är respektive LSG som är uppdragsgivare. I juni beslutade styrelsen att förlänga finansieringen i ytterl igare två
år fram till och med juni 2020.
[ norra länsdelen har processtödet bl a arbetat med:
•
•
•
•
•

Esf-projekten IBIS, SSI och Integrationslyftet
TRIS
TUNA
RIGA, nollplacerade
Utveckling av handläggarnätverk MISAM (Unga funktionshindrade)
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I västra länsdelen har processtödet bl a arbetat med:
•
•
•
•
•

TRIS
TUNA
IBIS
RIGA, nollplacerade
Vinka In, ny verksamhetsansvarig tillträdde under 2018

I södra länsdelen har processtödet bl a arbetat med:
•
•
•
•
•
•

Drivhuset
Ungdomens Hus
TUNA
IBIS
TRIS
Ansökan utveckling av samverkan Gnesta-Trosa.

Vinka In

Projekt Vinka In startade i oktober 2016 i syfte att skapa en samverkansplattform dit unga kan vända sig för att bli hänvisade till "rätt" instans. RAR
finansierar en samordnare på halvtid samt lokaler. Den största delen av insatsen, coacher, finansieras av parterna. Det innebär att RAR enbart finansierar samverkan och finansiering är beslutat perioden 2018-19. Innan ytterligare finansier ing beslutas behöver ett beslutsunderlag som bl a beskriver
nyttan redovisas. Inriktningen är att RAR finans ierar samverkansinsatserna
långsiktigt.
Drivhuset

Drivhuset är ett utvecklingsprojekt som finansieras under 2018-19. Syftet är
att utveckla samverkan utifrån en kommunal satsning på egna så att de i
högre omfattning samarbetar med övriga parters insatser. Målsättningen är
att berörda parter hösten 2019 tecknar en överenskommelse som beskriver
hur samarbetet ska genomföras.
Projektet följer den fastställda planen.
Sjukskrivna

Sörmland har landets högsta sjukpenningtal och utvecklingen är dessutom
negativ. RAR har under året haft kontakt med flera större medlemmar framförallt i syfte att göra en gemensam ESF -ansökan då höstens utlysning omfattade även sjukskrivna. Flera parter har initialt visat intresse men av olika
skäl avstått från att delta i en ansökan. Den part av de som kontaktats som
vidhållit vikten av att ansöka om utvecklingsmedel är Försäkringskassan.
Eftersom de varit den enda parten och då de dessutom inte har något rehabiliteringsansvar har det inte varit möjligt att göra en ansökan till ESF.
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Som en följd av de kontakter RAR haft med Försäkringskassan och landstingetlRegionen har de påbörjat ett analysarbete avseende den höga sjukskrivningen i Sörm land .
Stöd ESF
RAR lämnade en ESF-ansökan under 2018. Den godkändes av ESF i Östra
Mellansverige men Strukturfondspartnerskapet prioriterade andra ansökningar. I september gjorde ESF tre utlysningar och RAR deltog i två av
dem, Utrikes födda kvinnor samt ungdomar. Ansökn ingarna lämnades 7
februari 201 9 och beslut kommer att fattas i månadsskiftet maj/juni.
RAR är planerad projektägare för Utrikesfödda kvinnor och Regionen för
Ungdomsprojektet.
I nedanstående diagram redovisas beviljade Socialfondsprojekt respektive
medel till samtliga regioner i Östra Mellansverige. Under 2018 fick Sörmland fårre projekt och projektmedel än tidigare år, tre projekt och 25,4 mkr i
projektmedel. Trots det är Sörmland fortfarande den region i Östra Mellansverige som har flest ESF-finansierade projekt.

Beviljade Socialfondsprojekt 2015-2018
16

14
12
10
8
6
4

2
O
Sörmland

Västmanland

Uppsala

Örebro

Östergötland
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Beviljade ESF-medel i milj kr 2015- 2018
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• POl . POl

PO 1 avser insatser till anstä ll da och PO 2 insatser till personer utan arbetsgivare.

Balansräkningsanalys:
Ti llgångssidan är balansräkningen är i stort sett oförändrad jämför med
2017. Förbundet har inte längre några avskrivningar. Kundfordringar är den
stora posten och den största delen består av faktureringar av tilldelningsmedei till förbundets medlemmar som gjordes innan årsskiftet.
Det egna kapitalet har ökat från 2446 tkr till 2683 tkr. Skulderna är högre än
2017. Storleken på skulderna är beroende på när fakturering sker från partners i insatser. Även när utbetalningar från ESF -Projekt sker är en faktor.

Resultaträkningsanalys:
2.4 Viktiga händelser
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger och Arbetsutskottet sex gånger.
Våren 2017 beslutade styrelsen att föres lå med lemmarna att Förbundsordningen ska rev ideras. Revideringen initierades av Nationella Rådet som noterat brister i flera Förbunds Förbundsordningar, bl a i Sörm lands. [ det sammanhanget föreslog styrelsen även ett namnbyte, från "Samordningsförbundet RAR i Sörmland" till " Finsam Sörmland". Namnbytet syftar till att tydligare fokusera på Förbundets uppdrag och på lagstiftningen. Revideringen
har fördröjts då samtliga medlemmar inte svarat på utsänd förfrågan .
Under året har totalt nio personer varit anställda i Förbundet, fem män och
fyra kvinnor. Av dessa två personer arbetat heltid på kansliet, två personer
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deltid på kansliet och deltid i ESF-projekt, tre personer som process ledare åt
LSG:na och två som projektledare i ESF-projekt.
Ett medlemsmöte genomfördes i mars och ett i november. Vid mötet redovisades förbundets insatser under 2017 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov avseende 2019. Vid medlemsmötet i november redovisades insatser under 2018 samt ett bedömt behov av medel avseende
2020.
Under året har relativt fä insatser påbörjats samtidigt som TUNA avvecklats. Landstinget har underåret förberett övergången ti11 Region , Arbetsförmedlingen har förberett en omfattande omorganisering och även inom Försäkringskassan har förändringar skett som bl a påverkat samarbetet inom
TRIS. Sammantaget har förändringarna påverkat samverkan negativt då
man lagt resurser på internt arbete samtidigt som många upplevt en uppgi venhet avseende utveck ling av samverkan.
Under sista månaden 2018 och första månaden 2019 har dock flera ansökningar lämnats till RAR varav tre mindre redan godkänts. Ytterligare fyra
ansökningar håller på att beredas för beslut inom kort vilket antyder en mer
positiv trend.

2.5 Redovisning av beslutade insatser
Ätagande per 181231

Tkr

Processledare LSG fram till 190630
]diga Insatserfram till 190228

3881
66
2332

TUNA fram till 190630
Drivhuset fram till 191231
Vinka In fram till 191231
Summa

793
738
7810
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3. Ekonomisk redovisning

2018-01-01
2018-12-31
16599

2017-01-01
2017-12-31
16238

16000

16000

599

238

·16360
-379

-15557
-409

-4491
-222
-272
·64
·10676

-3434
-218
·307
-61
·10564

Förvaltning/Övrigt
Avskrivningar
Samverkansstöd Övrigt

·256

·21
·1
·542

Verksamhetens net!oresultat

239

682

RESULTATRÄKNING (TKR)

Not

Verksamhetens intäkter
varav medlemsavgifter
ED-bidrag
övrigt
Verksamhetens kostnader
varav styrelsen

personal
lokaler
administration
revIsIon
utbetalningar får projektlInsatser

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat fore extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisatinsvinster, mm
Juslerat resultat

l

O
O

O
O

239

682

239

682

239

682

239

682

12 (17)

581

Arsredovisning 2018 - RAR
OOOC..-:LXf:Jr:;f:XX)(f.)OOOOOC~XXf.XY.xIXIJ«:nJ(,ooo~

BALANSRÄKNING (TKR)

Not

DI1T RAR 19-03

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgå ng. r
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
varav JT·utrustning, bilar, maskiner och inventarier
ingående anskaffningsvärde
årets anskaffningar
årets försäljningar
utgående ackumulemde anskaffuingsvärden

2017 -12-3 1

O

Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Arets försäljning
Utgående aclllmuJerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa anläggningstillgångar

O

O

368

O

368

O

O

O
O

O
O

O

O

Omsättnings tillgå nga r
Klll1dfordringar

Övriga fordringar
varav interims fordringar
Skattefordringar
övriga fordringar

2029
596

2 400

O

67
270

338

299
298

O

Kassa och bank
KapnaJförvaltning
Summa omsättningstillgångar

7332
25 1
10207

5049
25 1
8037

SUMMA TILLG ÅNGAR

10207

803 7

2684
2445
239

2445
1 763
682

7522
1448

5593
2859

265
1 118
469 1

217
852
1665

4691
752 2

1665
5593

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
ingående eget kap ital
- därav årets resuhat

2

Skulder
Kortfristiga skulder
L..everantörssl..'Ulder
varav Upplupna kostnader och forulhetalda intä1..1er
Semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter och skatter
Interimssl..'Ulder
varav ännu ej fak turerat från projekt
förutbetalda medlemsavgifter
övriga interimsskulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Be\'iUade insatser återstående belopp

3

10207

803 7

78 10

19 538

RAR har inga Jeasinga\'tallangre än tre år. Det finns ett billeasingkOlltrakt. dar 18 månader återstår
till en kostnad av cirka 127 tkr och restvllrde. Det rums också ett hyresavtal som galler till2020-06-JO och dar återstående kostnad är cirka 300tkr.
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FINANSIERINGSANALYS (TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Arets resultat
J ustering för avskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspäverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

RA I~ 19-03

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

239

682
l

2

241

683

Ökning (-)Iminskning av kortfristiga fordringar (+)
Ökning (+) /minskning av kortfristiga skulder(-)

113
1929

42
-818

Medel från den löpande verksambeten

2283

-94

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv i maskiner, inventarier och tekniska anläggn ingar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

O
O

O
O

Medel från investeringsverksambeten

O

O

FINANSlERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

O
O

O
O

Medel från finansieringsverksambeten

O

O

ÅRETS KASSAFLÖDE

2283

-94

Likvida medel vid årets början

5299

5393

Likvida medel vid årets slut

7582

5299

4. Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i tkr om in/e annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att RAR: s redovisning i allt
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väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad , konsekvens, försiktighet,
kontinuitet, periodisering och öppenhet.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges. Anskaffningen klassificeras som anläggningstillgång
när värdet exklusive mervärdesskatt uppgår till minst 20000 kronor.

Periodisering av löneskatt
I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 5 från
1999 har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.

Pensionsskulden
RAR har försäkrat sina pensionsåtaganden utöver den avgiftsbestämda delen hos KPA. För förtroendevalda ingår ersättning för pension i de arvoden
som utbetalas. Arbetsgivaravgifter för pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel för 2018. Den pensionsskuld
som finns 2018-12-31 är kortfristig och avser avgiftsbestämd del intjänad
2018 samt upplupen löneskatt.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med ej
kompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig skuld. Skuldens storlek har värderats i löneläge per 31 december 2018 samt med den procentsats för arbetsgivaravgifter som gäller för 2018.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter bokas som generellt påslag.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas anskatTningsåret.

Avskrivningstider
Datorer - 3 år, Server - 5 år, Möbler - 8 år.

Redovisning av projekt som löper över flera år
Sedan 2009 redovisas kostnaderna för projekt som löper över flera år så att
endast årets kostnader belastar resultatet. Återstående åtagande redovisas
som ansvarsförbindelse.
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Not 1
Utbetalningar för projektIInsatser
Aktivitetspeng
Tuna Eskilstuna
Tris
Processtöd Norra
Processtöd Västra
Processlöd Södra
TunaKFV
TUNA Nyköping Oxelösund
Stöd ESF-Projekt
Utvärderingar av insatser
!MA
Vinka-In KV
Insats Gnesta
Tidiga insatser
Drivhuset Oxelösund
Swnma
Not 2: Förändring Eget Kapital
Belopp vid årets ingång
Förändring under året
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

ItA l{ 19 - 03

proj nr
-166
-895

06-2014
13-20 14
04-2014
21-2015
37-2015

Balanserat resultat
1762429
681879

2444308

-8 38
-821
-792
-670
-1763
-3187
-107
-100
-451
-146
-242
-497
-10676

Årets resultat
681879
681879
239267
239267

-274
-1297
-93 4
-700
-905
-805
-1201
-2501
-750
-1 96
-100
-90 1

-10564

Summa Eget kapital
2444308

239267
2683575

Not 3
Specifikation av beviljade insatser, återstående belopp
Beslutade medel pågående insatser 2018
Utbetalda medel pågående insatser tom 2018
Medel som ej utbetalats för insatser som avslutats under 2018

31027
-25 126
-2354

Aterstående beslutade medel per 181231

3547

Förkortningar:

ESF
lBIS
SS I
lMA
MISAM
RlGA

TRIS

TUNA
LSG

~ Europeiska Social fonden
• Integrations Bygget I Sörmland
-Suggestopedisk Språklnärning
- Individue ll a Möjligheter ti ll Arbete
- Myndigheter l Samverkan
- Rätt Insats Gemensamt Ansvar
- Tidig Rehabi litering I Samverkan
- Träning Utveckling Nära Arbetslivet
-Lokal Samve rkansgrupp
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Eskilstuna kommun

Gnesta kommun

~
Ola Wiktorson
Förbundschef
S ordningsförbundet

Ii1MJMI

·· ···· · ···· ....... .

Britta Berg röm
2:e Vice ordföran e
Landstinget

UflfJ . f.oJw.Jtf1::>cf-j~ Effl~

nilla ergman-Larsson

",~,"",...= "

Katarina

EnqVist~l/1 V

A",,"ffl~"'''"U:

~ ~~

~iii~~t:::
~~,,~J.~~tilI4!!p
LjungLi~ "

G'

K trineholms kommun

Patrik Renfors

J::[~r~.un .

Nyköpings kommun

Trosa kommun

Daniel
Flens komm un

Robert Skoglund
Vingåkers kommun

Donald Wedel
Strängnäs kommun

Vår revisionsberänelse har avgivits

Pernilla Rehnberg, Del ......Auktoriserad revisor utsedd
av Försäkringskassan

20 19 - 0'1 - 10

~dfYfi{4__ Revisor utsedd av Nyköpi ngs kommun
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Till

Styrelsen i Samordningsforbundet RAR i
Sörmland
Fullmäktige i kommunen
Försäkringskassan
Arbetsf6rmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018
Samordningsforbundet RAR i Sörmland
Organisationsnummer 222000-1792
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och forbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsforbundet RAR i Sörmland (organisationsnummer 222000-1792) for
verksamhetsåret 2018.
Förbundsstyrelsen ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och foreskrifter som gäller for verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar for att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar for att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfOr! vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
forbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär for den auktoriserade revisorn att han eller hon utfOr! revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn fOljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsforbundet Samordningsforbundet RAR i
Sörmland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
forenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Den 2019-04-10

Revisor utsedd av N yköpings kommun

Deloitte AB / Pernilla Rehriii'life;r;rg;---~
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utforas, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta for hur
förbundet upprättar årsredovisningen fOr att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i forbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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Deloitte.

PM - granskning av
årsredovisning och interna
l<ontroller avseende
räkenskapsår 20 18
Samordning sförbundet
RAR i Sörmland

Mars 2019
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Uppdraget
På uppdrag av revisorskollegiet i Samordningsförbundet RAR i Sönnland har vi granskat
årsredovisningen och den interna kontrollen för räkenskapsåret 2018. Syftet med
granskningen är att bedöma om styrelsen haft tillräcklig kontroll över verksamheten samt om
årsredovisningen är rättvisande. Vidare har granskningen syftat till att säkerställa att
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kontrollrnålen är följande:
Har styrelsen beslutat om ekonomiska och verksamhetsrnässiga mål för verksamheten
och finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering och rapportering till styrelsen? Fattar
styrelsen aktiva beslut i tillräcklig utsträckning?
Sker attester på angivet sätt? Har styrelsen system och rutiner för intern kontroll,
tillämpas de och är de tillräckliga?
Är räkenskaperna rättvisande?

Metod
Genomgång av protokoll och tillhörande handlingar, årsredovisning och
verksamhetsberättelse, projektredovisningar och räkenskapsmaterial. Samtal har förts med
förbundschefen och ekonomiansvarig.

Iakttagelser
Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål

Styrelsen har beslutat om ekonomiska och verksamhetsrnässiga mål för verksamheten och det
finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt rapportering till styrelsen. Styrelsen fattar
aktiva beslut i tillräcklig utsträckning.
Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten under året, totalt 4 stycken. Styrande för
verksamheten har under 2018 varit den verksamhetsplan som styrelsen antog på möte den 27
november 2017. Förbundet har även ett arbetsutskott som regelbundet sammanträder och
beslutar i väsentliga verksamhetsfrågor, totalt 6 sammanträden. Utskottets förvaltningsrätt har
reglerats i delagtionsordningen och är framtagen för att möjliggöra ett effektivare
beslutstagande vid löpande förvaltningsåtgärder.
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Intern kontroll
Förbundet har en tydlig instruktion för vem som attesterar förbundschefens utlägg, lön osv. I
samband med granskningen aven månads lön och utlägg för förbundschefen noterat att en
detaljkontroll av underlagen mot redovisning görs av ekonomiavdelningen. Utbetalningsfilen
godkänns via mail av ordförande.
Förbundets projektkostnader för de beslutade insatserna attesteras i enlighet med den av
styrelsen framtagna delegationsordningen. Utbetalning för de redovisade kostnaderna
godkänns av två i förening.
Vi har noterat att bolaget under året haft fem kostnadsräntor i skattekontoutdraget som är
hänförliga till att man varit några dagar sen med inbetalning av moms och uppbörd.

Rättvisande räkenskaper
Revision av Förbundets resultat och balanser har utförts för verksamhetsåret 2018. Inga
avvikelser har noterats i samband med revisionen.
Vår övergripande bedömning är att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig
kontroll över verksamheten under år 2018.
Räkenskaperna - Årsredovisningen för 2018
Årets resultat uppgår till 239 tkr. Förbundets utgående egna kapital uppgår till 2 445 tkr. I
årsredovisningen för 2016 har Förbundet kommenterat hur styrelsen tog ett aktivt beslut att
förbruka delar av det ackumulerade överskottet av fria medel för att uppnå en balans i de
tillgängliga medlen. Detta förhållningssätt fortgår även detta år.
Samordningsförbundet har presenterat måluppfyllelsen av de verksamhetsrnässiga målen i
årsredovisningen. Samordningsförbundet har sex kortsiktiga och ett långsiktigt mål. Det
långfristiga målet fortgår enligt plan medan endast ett av de kortfritsiga målen var uppfyllt per
bokslutet. I Samordningsförbundets verksamhetsplan presenteras även en budget som avser
det finansiella målet.
Årsredovisningen för år 2018 har upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen. Vi noterar att uppställning och innehåll i resultat- och balansräkningen är
något mer detaljerad än vad som är brukligt enligt god redovisningssed.
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Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över
verksamheten under år 2018. Vi bedömer att uppfoljning av verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål sker regelbundet och på ett ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer att årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med kommunal
redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är forenligt med de
verksamhetsmål som är uppställda då en majoritet av målen inte uppfylldes per bokslut.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är forenligt med det finansiella
mål som är uppställt per bokslut.

J önköping~inars 2 019

Deloitte AB

~

Certi erad kommunal Revisor

My Olsenius
Revisor
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Deloitle refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

178 (x)

KS 2019/168

Rivning av fastigheter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-13
Underlag från AB Vingåkershem
Kalkyler hyresberäkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-13
Vår handläggare

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

KS 2019/168

Rivning av fastigheter
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
besluta att
•
•

Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget från AB Vingåkershem att riva
två fastigheter, på Humlegatan 1 respektive 3.
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.

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.

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Förvaltningen menar samtidigt att bolaget på annat sätt tydligt bör fortsätta verka
för att tillhandahålla lägenheter med rimliga hyresnivåer.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen i dialog med vd för AB Vingåkershem.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån handlingarna från bolaget och
utskottets besök på platsen att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget. Bolaget
menar att förslaget är det bästa både ekonomiskt och socialt och förvaltningen ser
inte tillräckliga skäl för någon annan bedömning.
Det framgår av underlagen att ett alternativ som diskuterats inom bolaget var att
göra en enklare renovering av fastigheterna för att ha kvar lägenheterna och då
kunna erbjuda rimligt låga hyresnivåer. Förvaltningen konstaterar att det framgår
av ägardirektiven att bolaget ska sträva efter att tillhandahålla lägenheter med
rimliga hyresnivåer och att det är en viktig del i ägarens övergripande
bostadspolitiska mål. Förvaltningen föreslår därför att fullmäktige i sitt beslut ska
understryka vikten av det, men att det naturligtvis kan göras på annat sätt än
genom renovering av de nu aktuella fastigheterna och att det primärt är upp till
bolaget att avgöra hur det ska gå till. Hänsyn bör i det arbetet tas till bland annat
befolkningsprognosen, den bostadsutredning som nyligen tagits fram och det
reviderade bostadspolitiska program som enligt planeringen ska beslutas senare i
år.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28

Au § 104

101
(105)

KS 2019/168

Rivning av fastigheter
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget från AB Vingåkershem att riva två
fastigheter, på Humlegatan l 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.

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.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) re erverar sig mot beslutet med motiveringen att AB
Vingåkershem bör av akta med rivningarna till bostad för örjningsprogrammet
presenterats.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-13
Underlag från AB Vingåkershem
Kalkyler hyresberäkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2019-05-28

72
(105)

Tid och plats

Tisdagen den 28 maj 2019, kl. 10.00-11.40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)

Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
loacim Bock, kommunsekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, § 83

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

J~:ä:6~. . .... . .

Anneli Bengtsson
Justerande

J!d;mWiL~ """ " " ... . ,."", .".

Charlotte Prennfors
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28

73
(105)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantr3desdatum

2019-05-30

Datum för anslagsuppsättande

2019-06-03

Datum för anslagsnedtagande

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Joacim Bock

Utdragsbestyrkande

599

Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkers Kraft

Datum 2019-05-02

Rivning fastigheter Humlegatan 1+3
Efter möte med KS 20190430 gällande begäran om rivning av fastigheter på rubricerad adress,
vidhåller AB Vingåkershem sin begäran om rivning då såväl de affårsmässiga som sociala fördelarna
överväger och motiverar detta beslut.
[ enlighet med ägardirektiv skall detta underställas KF för beslut.
Bil. I Styrelsemötesprotokoll
Bil. 2 Kalkyler ink\. förutsättningar
Bil. 3 Bilder

Med vänliga hälsningar

Ingebrigtsen, VD

AB Vingåkershem • Bg 5135-4371 • Org nr 556041-6843
Vingåkers Kommunfasligheler AB· Bg 5685-9408 • Org.nr 556675-5038
Köpmangatan 13 • 643 30 Vingåker • Tel. 0151-46 2000 • www vingakershem.se
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Vingåkershem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB Vingåkershem

Sammanträdesdatum

2018-12-18

Styrelsen

Plats och tid.

Vingåkershem, 2018-12-18, kl. 10.00-11.30

Beslutande :

Viking Jonsson (S)
Tommy Persson (M)
K~nl=f-rede (M)
Therese Palm (S)
Tomas Ring (S)
Per hrik htffVtl)
Stefan Granetin Westin (S)

ordf
vice ordf
ledamot
ledamot
ledamot

Sameh Kanan (V)
Aziz Jaali
Lars Ove \ViM8€lrg (C)

ej tjänstgörande ersättare
ej tj änstgörande ersättare
ej tjänstgeroode €lf8ättare

Lars Ingebrigtsen

VD

Övriga deltagande:

Utses att justera:

l€l€lsll1 €lt

ledamot

Tommy Persson

Justeringens plats och tid:

Vingåker 2018-12-27

Paragrafer 1-10

Sekreterare:

Lars Ingebrigtsen

Ordförande:

Viking Jonsson

Justerande:

Tommy Persson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign.

Kim,,,,,, ,,,m '<om",",'

koJ,",,,,,

4
Sida 1 av
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Vingåkershem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB Vingåkershem

Sammanlrädesdalum

Styrelsen

2018-12-18
§1
Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
§2
Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Tommy Persson
§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte godkändes.
§4
Information om klimatinitiativ & energi

Fastighetschef Jonas Schyllberg informerade om att Vingåkershem anslutit sig
till Allmännyttans Klimatinitiativ samt gav information om dess mål och syfte.
Informerade även om So1cellsparksutredning och visade tänkt projekt. Allmän
info om Bolagets övriga energiprojekt. Diskussion ang. sänkt bidrag för
energiåtgärder .

§5
Information om pågående projekt
Informerad om Fenix där ombyggnation av vårdboende till lägenheter pågår, 8
19h beräknas vara färdigt till uthyrning runt mars 2019.
Åsens gård där Landstinget motsatt sig nytt kontraktsförslag, ärendet hänvisat
till Hyresnämnd.

Justerandes sign .

KI~,;n<

..

,rom ' <om,,"'" koJ",;,,,

Utdrags best yrkande

Sida 2 av
4
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Vingåkershem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB Vingåkershem

Sammanträdesdatum

Styrelsen

2018-12-18

§6
Ekonomisk info 2018, vakanser
Budget 2019 samt resultat för 2018 diskuterades, i dagsläget bara planerade
vakanser.
Revisor Per Larsson gav sin syn samt redogjorde för K3-redovisning som
Bolaget går in i 2019.
§7

Presentation Affärsplan
Bolagens Affårsplan förevisades av VD, beslut om godkännande tas av ny
styrelse 2019.

§8
Inriktningsfråga Humlegatan
Diskussion gällande dom 2 fastigheterna belägna på Humlegatan 1&3, där
bolaget haft imiktningen rivning och nyproduktion, efter beräkningar som
påvisade höga kostnader för renovering, nyproduktion av lägenheter.
Kalkylerna efter avskaffandet av investeringsstöd har visat att det är svårt att få
lönsamhet avseende nyproduktion, därför yrkar Viking Jonsson (S) att
byggnaderna skall rivas men att nyproduktion får avvaktas till dess att det blir
ekonomiskt försvarbart att nyproducera. Tommy Persson (M) yrkar på att
byggnaderna behålls och att styrelsen beslutar om lättare renovering av ytskick
för att hålla hyreskostnaderna nere. Ordförande ställer proposition på de bägge
förslagen och finner att styrelsen beslutat att byggnaderna skall rivas. Tommy
Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Skrivelse om
reservation inlämnad av Tommy Persson i samband med justering.

§9
Information från VD
Utöver affårsplan informerades om ansträngd personalsituation p.g.a.
stressrelaterade åkommor hos flertalet tjänstemän/kvinnor. Atgärdsplaner har
tagits fram.
§10 aktuella frågor
Datum för Bolagsstämma diskuterades och beslutades genomföra den 25 mars
2019.
Justerandes sign.

Klassifice

, rom %<omp,",%

Utdragsbestyrkande

k,J.m;,,,

4
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Vingåkershem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

AB Vingåkershem

Sammanträdesdatum

2018-12-18

Styrelsen

§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§12
Nästa möte

Kommande möte 25/2 2019.
§13

Möte avslutades med gemensam lunch och Ordföranden önskar personal,
ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år.

Justerandes sign.

Klassifice

,~m

'<om"",.

"J".,,,

Utdragsbestyrkande

Sida 4 av
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KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital

1

2

3

4

5

6

7

B

9

1 171
-283
889
806

1 195
-288
906
783

1 219
-294
925
761

1243
-300
943
739

1268
-306
962
718

1293
-312
981
697

1 319
-318
1001
677

1 346
-325
1021
658

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 148
-277
-479
-479
-86

1 171
-283
-479
-471
-61

1 195
-288
-479
-463
-35

1 219
-294
-479
-454
-8

1243
-300
-479
-444
20

1 268
-306
-479
-434
49

1 293
-312
-479
-424
79

1 319
-318
-479
-413
109

1 346
-325
-479
-401
141

1 372
-331
-479
-388
174

23457
23543
-86

22978
23126
-147

22500
22682
-182

22021
22211
-190

21 542
21 712
-170

21064
21 184
-121

20585
20627
-42

20106
20039
67

19627
19419
209

19149
18766
383

10

11

Nybyggnation 1 hus
Hyror
Utbet; drift, underhåll & renoveringa r
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

1 148
-277
871
830

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto
eVlghetskapitaiserings driftnetto år 1

7308
32598
39906
-23936
15970
43560

RESULTATPAVERKAN, tkr
Hyror
Drift & underhåll
Avskrivningar
Räntekostnader*
IResultat
Bokfört värde, UB
Skuld , UB*
IEget k!lpjtal

*Antar att på marginalen finansieras all nyproduktion med lånat kapital.
Kassaflöde antas användas till amortering alt ökar skulden .

• • • • • • • • • • = inmatningsfält

605
Hyresberäkning Nvbyggnation mot renoveringKalkyl nybyggn l hus2019-01-2 4

1

1372
-331
10411
639
53099

1400
-338
1062

Nybyggnation på Humlegatan 1 och 3
Förutsättningar: Båda fastigheterna rivs och ett nytt hus byggs på 792 kvm
SABOs Kombohus Bas 4 spännare 3 vån, upphandlas med Flex
Beräknad kostnad för byggnation hus och platta inkl moms ca 23 000 kr / kvm
vilket ger en byggkostnad om ca 18216 OOOkr inkl moms.
Beräknad kostnad rivning 2 350 OOOkr x 2 hus = 4 700 OOOkr
Markberedningskostnad??? Ca 2 000 OOOkr inkl moms???
Anslutning fjärrvärme ca 700 OOOkr
Markanläggning utemiljö 500000kr
Projekteringkostnad ink start kostn 700000 kr.
Investeringstöd från Boverket bedöms kunna erhållas på ca 2 880 OOOkr
Total kostnad enl ovan givna parametrar
26816 OOOkr minus investeringsstödet 2,88 milj ger 23 936 OOOkr, /792kvm

=30 222 kr/kvm

Avskrivningstid 50 år
Med nybyggnation kan vi sänka driftkostnader med ca 40%. Blir ca 300kr/kvm
Hiss ingår i byggnationen vilket gör att vi kan rikta oss till andra målgrupper.
Om Vannalaplan 1 sägs upp och renoveras kan hela området få ett lyft och därmed
kan områdets status ändras.
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KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1695
-778
917
792

1 721
-794
927
763

1 747
-810
937
734

1 773
-826
947
707

1 799
-842
957
680

1 826
-859
967
655

1 854
-876
977
630

1 882
-894
988
606
49899

1 910
-912
998

Renovering 2 hus
Hyror
Utbet; drift, underhåll & renoveringar
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

1646
-748
898
855

1670
-763
907
823

.......

i ....

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto
eVlghetskapitaiserings driftnetto år 1

i

7244
30634
37878
-28499
9379
.. --44880

RESULTATPAVERKAN, tkr

skrav restvärde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hyror
Drift & underhåll
Avskrivningar
Räntekostnader*
IResultat

1646
-748
-1425
-570
-1097

1 670
-763
-1425
-563
-1081

1 695
-778
-1425
-557
-1064

1 721
-794
-1425
-549
-1047

1 747
-810
-1425
-542
-1030

1 773
-826
-1425
-534
-1 012

1 799
-842
-1425
-526
-994

1 826
-859
-1425
-517
-975

1 854
-876
-1425
-508
-956

1 882
-894
-1425
-499
-936

Bokfört värde, UB
Skuld, UB*
~get kapital

27074
28171
-1097

25649
27827
-2178

24224
27467
-3243

22799
27089
-4290

21 374
26694
-5320

19949
26281
-6332

18524
25849
-7325

17099
25399
-8300

15674
24930
-9256

14249
24441
-10 192

*Antar att på marginalen finansieras all nyproduktion med lånat kapital.
Kassaflöde antas användas till amortering alt ökar skulden .

• • • • • • • • • • • • • • = inmatningsfält

607
Hyresberäk ning Nybyggnation mo t renoveringKa lkyl renovering 2 hu s2019-01 -24

1

Förutsättningar renovering
Humlegatan 1 och 3
Humlegatan l, 723 kvm
Humlegatan 3, 773kvm
Totalt 1496 kvm
Beräknad renoveringskostnad ca 14 milj inkl moms och oförutsett per hus
Totalt 28 000 OOOkr
Utemiljö 500000 kr
Total kostnad 28 500 000 kr, 19 050 kr/kvm
Beräknad avskrivningstid 20 år

608

609

610

Projekt
Nybyggnad

Humlegatan 1 och 3

= fyll i belopp

Exkl moms
26 500 000
2 120 000
-4 700 000

Entreprenad
oförutsett
Varav kostnader: (ex rivning)

0
Summa

23 920 000

Befintligt byggnadsvärde
Utrangering av rivd del

400 000
-400 000

Summa

23 920 000

Lån
Egen finansiering
Egen finansiering kostnader

24 000 000
0
4 700 000
År 1

Hyresberäkning
Räntekostn lån (X milj)
Avskrivning (X milj)
Driftskostn kvm x kr *
Underhåll kvm x kr
Summa

Kassaflöde
Hyra
Ränta lån
Amortering lån
Driftskostnader
Underhållskostnader (normalnivå efter 10 år)
Kassaförändring

Antagen inflation 2%, ränta 3%
Hyresökning 0% per år
Hyresökning 1% per år
Hyresökning 2% per år

2% ökning per år
2,00%
480 000
2%
478 400
300
792
50
792

2,00% ökning per år

Hyra år 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

478 400
478 400
237 600
39 600
1 234 000

468 832
478 400
242 352
40 392
1 229 976

459 264
478 400
247 199
41 200
1 226 063

449 696
478 400
252 143
42 024
1 222 263

440 128
478 400
257 186
42 864
1 218 578

430 560
478 400
262 330
43 722
1 215 011

420 992
478 400
267 576
44 596
1 211 564

411 424
478 400
272 928
45 488
1 208 240

401 856
478 400
278 386
46 398
1 205 040

392 288
478 400
283 954
47 326
1 201 968

1 148 400
-478 400
-478 400
-237 600
-39 600
-85 600

1 171 368
-468 832
-478 400
-242 352
-40 392
-58 608

1 194 795
-459 264
-478 400
-247 199
-41 200
-31 268

1 218 691
-449 696
-478 400
-252 143
-42 024
-3 572

1 243 065
-440 128
-478 400
-257 186
-42 864
24 487

1 267 926
-430 560
-478 400
-262 330
-43 722
52 915

1 293 285
-420 992
-478 400
-267 576
-44 596
81 721

1 319 151
-411 424
-478 400
-272 928
-45 488
110 911

1 345 534
-401 856
-478 400
-278 386
-46 398
140 494

1 372 444
-392 288
-478 400
-283 954
-47 326
170 477
401 957

Hyra år 10

611

KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 195
-288
906
783

1 219
-294
925
761

1 243
-300
943
739

1 268
-306
962
718

1 293
-312
981
697

1 319
-318
1 001
677

1 346
-325
1 021
658

1 372
-331
1 041
639
53 099

1 400
-338
1 062

Nybyggnation 1 hus
Hyror
Utbet; drift, underhåll & renoveringar
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto
evighetskapitaiserings driftnetto år 1

1 148
-277
871
830

1 171
-283
889
806

Antaganden, kassaflöden
Yta, kvm
Produktionskostnad, kr per kvm
Hyra år 1, kr/kvm
Drift & underhåll år 1, kr/kvm
Årlig hyreshöjning %
Årlig driftkostnadsökn %

7 308
32 598
39 906
-23 936
15 970
43 560

RESULTATPÅVERKAN, tkr

792
30 222
1 450
350
2,0%
2,0%

Kalkylränta
Direktavkastningskrav restvärde

5,0%
2,0%

Antaganden, resultatpåverkan
Avskrivning/år
Låneränta

2,0%
2,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hyror
Drift & underhåll
Avskrivningar
Räntekostnader*
Resultat

1 148
-277
-479
-479
-86

1 171
-283
-479
-471
-61

1 195
-288
-479
-463
-35

1 219
-294
-479
-454
-8

1 243
-300
-479
-444
20

1 268
-306
-479
-434
49

1 293
-312
-479
-424
79

1 319
-318
-479
-413
109

1 346
-325
-479
-401
141

1 372
-331
-479
-388
174

Bokfört värde, UB
Skuld, UB*
Eget kapital

23 457
23 543
-86

22 978
23 126
-147

22 500
22 682
-182

22 021
22 211
-190

21 542
21 712
-170

21 064
21 184
-121

20 585
20 627
-42

20 106
20 039
67

19 627
19 419
209

19 149
18 766
383

*Antar att på marginalen finansieras all nyproduktion med lånat kapital.
Kassaflöde antas användas till amortering alt ökar skulden.
= inmatningsfält

Hyresberäkning Nybyggnation mot renoveringKalkyl nybyggn 1 hus2019-05-23

612

Nybyggnation på Humlegatan 1 och 3
Förutsättningar: Båda fastigheterna rivs och ett nytt hus byggs på 792 kvm
SABOs Kombohus Bas 4 spännare 3 vån, upphandlas med Flex
Beräknad kostnad för byggnation hus och platta inkl moms ca 23 000 kr / kvm
vilket ger en byggkostnad om ca 18 216 000kr inkl moms.
Beräknad kostnad rivning 2 350 000kr x 2 hus = 4 700 000kr
Markberedningskostnad??? Ca 2 000 000kr inkl moms???
Anslutning fjärrvärme ca 700 000kr
Markanläggning utemiljö 500 000kr
Projekteringkostnad ink start kostn 700 000 kr.
Investeringstöd från Boverket bedöms kunna erhållas på ca 2 880 000kr
Total kostnad enl ovan givna parametrar
26 816 000kr minus investeringsstödet 2,88 milj ger 23 936 000kr, /792kvm = 30 222 kr/kvm
Avskrivningstid 50 år
Med nybyggnation kan vi sänka driftkostnader med ca 40%. Blir ca 300kr/kvm
Hiss ingår i byggnationen vilket gör att vi kan rikta oss till andra målgrupper.
Om Vannalaplan 1 sägs upp och renoveras kan hela området få ett lyft och därmed
kan områdets status ändras.
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KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 695
-778
917
792

1 721
-794
927
763

1 747
-810
937
734

1 773
-826
947
707

1 799
-842
957
680

1 826
-859
967
655

1 854
-876
977
630

1 882
-894
988
606
49 899

1 910
-912
998

Renovering 2 hus
Hyror
Utbet; drift, underhåll & renoveringar
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto
evighetskapitaiserings driftnetto år 1

1 646
-748
898
855

1 670
-763
907
823

Antaganden, kassaflöden
Yta, kvm
Produktionskostnad, kr per kvm
Hyra år 1, kr/kvm
Drift & underhåll år 1, kr/kvm
Årlig hyreshöjning %
Årlig driftkostnadsökn %

7 244
30 634
37 878
-28 499
9 379
44 880

RESULTATPÅVERKAN, tkr

1 496
19 050
1 100
500
1,5%
2,0%

Kalkylränta
Direktavkastningskrav restvärde

5,0%
2,0%

Antaganden, resultatpåverkan
Avskrivning/år
Låneränta

5,0%
2,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hyror
Drift & underhåll
Avskrivningar
Räntekostnader*
Resultat

1 646
-748
-1 425
-570
-1 097

1 670
-763
-1 425
-563
-1 081

1 695
-778
-1 425
-557
-1 064

1 721
-794
-1 425
-549
-1 047

1 747
-810
-1 425
-542
-1 030

1 773
-826
-1 425
-534
-1 012

1 799
-842
-1 425
-526
-994

1 826
-859
-1 425
-517
-975

1 854
-876
-1 425
-508
-956

1 882
-894
-1 425
-499
-936

Bokfört värde, UB
Skuld, UB*
Eget kapital

27 074
28 171
-1 097

25 649
27 827
-2 178

24 224
27 467
-3 243

22 799
27 089
-4 290

21 374
26 694
-5 320

19 949
26 281
-6 332

18 524
25 849
-7 325

17 099
25 399
-8 300

15 674
24 930
-9 256

14 249
24 441
-10 192

*Antar att på marginalen finansieras all nyproduktion med lånat kapital.
Kassaflöde antas användas till amortering alt ökar skulden.
= inmatningsfält

Hyresberäkning Nybyggnation mot renoveringKalkyl renovering 2 hus2019-05-23

614

Förutsättningar renovering
Humlegatan 1 och 3
Humlegatan 1, 723 kvm
Humlegatan 3, 773kvm
Totalt 1496 kvm
Beräknad renoveringskostnad ca 14 milj inkl moms och oförutsett per hus
Totalt 28 000 000kr
Utemiljö 500 000 kr
Total kostnad 28 500 000 kr, 19 050 kr/kvm
Beräknad avskrivningstid 20 år

615

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

179 (x)

KS 2019/324

Hemställan av budget för 2020 –
Samordningsförbundet RAR
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Hemställan
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-20
Handläggare

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

KS 2019/324

Hemställan av budget för 2020 –
Samordningsförbundet RAR
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgeten för 2020. Detta under
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Beskrivning 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 RAR medlemsmöte fram ett förslag till budget som skickas ut till
samtliga medlemmar för att fastställas.
Ekonomiska konsekvenser
RARs budget uppgår till 16 miljoner kronor och finansieras till 50 procent av staten,
25 procent Region Sörmland och 25 procent av sörmlands kommuner. Vingåkers
andel uppgår år 2019 till 118 127 kronor, att jämföra med 120 234 kronor 2018.
Summan är baserad på invånarantal. Det tas höjd för summan i kommunens totala
budget.
Bilagor
Hemställan
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR
Ekonomienheten
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Ralf Hedin
Kommunchef
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HEMSTÄLLAN

SORMLAND

DATUM

2019-05-15
Samordningsförbundet RAR i Sörmlands medlemmar - fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 28 mars 2019 för att
presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total
budget på 16 mkr, samma nivå som 2019. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare år, till respektive
medlem.
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2020
ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2020 i enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år, per l nov 2018
Huvudman
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelöstrnd
Flen
Katrinehohn
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Summa kommuner
Kommtrner
Landstinget
Staten
Totalt

Antal inv Andel
kr/år2020
5050
3,0%
118 127
6347
3,7%
148466
32059
18,7%
749909
6551
3,8%
153238
9080
5,3%
212395
19932
11,7%
466240
37,4% 1496076
63958
20535
12,0%
480345
7490
175203
4,4%
171002
100% 4000000
25% 4000000
25% 4000000
50% 8000000
16000000

krlkvartal
29532
37 117
187477
38309
53099
116560
374019
120086
43801
1000000
l 000000
I 000000
2000000
4000000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

He ene BrandelI
Tf. förbundschef

Tobias Mård
611 32 Nyköping ' besök Stora Torget ge - hemsida: www.rarsormland.se
mobiltel 072-2422 881 - e-post tobias@rarsonnland.se
ORG NR 222000-1792 • Ilttps:ltra rsormland-my ,sharepoinl.cOOll'persona lllot>las~rarsormlaoo_seldocumenls/rar diverselhemstallanJhemsHUlan. blJclget-2020.docx Utskrittsdatum:
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

180 (x)

KS 2018/274

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
med rapporteringstillfälle 2018-12-31
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommunen 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 funktionshinder -omsorgsverksamheten 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
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-05-20
Handläggare

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

KS 2018/274

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
med rapporteringstillfälle 2018-12-31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Sveriges kommunen 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 funktionshinder -omsorgsverksamheten 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.
Bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden
Tjänsteutlåtande från Socialnämnden
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Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ralf Hedin
Kommunchef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-18
31 (55)

Sn § 26

SN 2018/39

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2018-12-31
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
kommunfullmäktige och IVO för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande
beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 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).
Vår rapportering från Individ- och familjeomsorgsverksamheten har följande innehåll:
Inom äldre- och funktionshinderomsorgsverksamheten finns för närvarande två beslut
som inte har verkställts. Orsakerna till detta är:
l. Den enskilde har påbörjat behandling och avböjt insatsen tills vidare.
2. Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa då vi
inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns för perioden inga beslut som inte är
verkställda. Inom barn- och familjeteamet finns inom perioden inga beslut som inte är
verkställda.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfålle 2018-123 l, 2019-01-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
IVO

~
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2019-02-18

22(55)

Tid och plats
Måndagen den 18 februari 2019, kl. 13.15-17.55, Kommunhuset Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Sven-Arne Pettersson (S), tjänstg. ers
Bo Sävhammar (KO)
Anna Lindner (C)
Marika Björkdal (M)
Ann-Marie Eriksson (SO), tjänstg. ers.

Tomas Ring (S)
Jonathan Andersson (S)
Tommy Björkdal (M)
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, sekreterare
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg, §§ 19-22
Britt-Marie Svedenberg, MAS, §§ 19-25
Omid Lundin-Sulayman, enhetschef HSL, §§ 19-25

Paragrafer

19-47

cJ6~~
//
/Jff'

Sekreterare

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

Ordförande

Justerande
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20190116
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfålle 2018 12 31

Förslag till beslut
F örvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom

Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 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).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl fmns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten fmns för närvarande två
beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Den enskilde har påbörjat behandling och avböjt insatsen tsv

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen

Vingåkers kommun, 64380 Vingåker • Storgatan 55· Tel vx 0151-191 00· Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se· www.vingaker.se· Pg 9581-0 8g 624-8371
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2) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa då
vi inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.
Inom vuxen- och ekonomiteamet flnns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet flnns inga beslut som inte är verkställda.

VINGAI<ERS K.OMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen

~4~

Annica Pettersson
IFO chef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

181 (x)

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut har fattats.
Kommunchef
2019-05-20 – Beslut om tillförordnad kommunchef 2019-06-24 – 2019-06-29. KS
2019/303
2019-05-06 – Avtal avseende direktupphandling av interimschef inom
samhällsbyggnad för juni månad 2019. KS 2018/465
T.F. Kommunchef
2019-05-13 – Grannyttrande, tillbyggnad av enbostadshus. KS 2019/303
2019-05-15 – Grannyttrande, tillbyggnad av enbostadshus. KS 2019/316
Samhällsbyggnadschef
2019-04-08 – Yttrande över offentlig tillställning, valkampanj Moderaterna. KS
2019/291
2019-05-08 – Yttrande över offentlig tillställning, utomhus träning Actic. KS 2019/283
2019-05-08 – Yttrande över offentlig tillställning, utomhus träning Actic. KS 2019/283
2019-05-24- Beslut om upplåtelse av torgplats, storgatan 16, 2019-05-24 – 2019-0624.
2019-05-27 – Tillfällig trafikföreskrift – Undantag från Vingåkers lokala
trafikföreskrifter om enkelriktning på Köpmangatan den 31 maj 2019. KS 2019/353.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Ks §

182 (x)

KS 2019/254
KS 2018/189
KS 2019/132
KS 2019/22
KS 2019/294
KS 2019/152

Delgivningar
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mälardalsrådet – Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjning och
styrning av högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen, 2019-04-05.
Länsstyrelsen i Södermanlands län – Handlingsplan för grön infrastruktur, 2019-05-09
Viadidaktnämnden – Sammanträdesprotokoll 2019-04-16
Gemensamma överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2019-05-07, §§ 2829, 2019-05-07
Gemensamma överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2019-04-24, 201905-08
Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidsnämnden återkallar sitt äskande om
medel för lovaaktiviteter, 2019-05-23
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