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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-09

Datum för anslagsuppsättande

2019-xx-xx

Datum för anslagsnedtagande

2019-xx-xx

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker xx
september kl. xx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Närvarorätt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Anna Olsson och Marlene Mård, nämndsekreterare i
Vingåkers kommun, deltar på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Presentation av Räddningstjänsten Östra Götaland och
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt av företrädare från Räddningstjänsten Östra Götaland och
Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

191
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Medborgarförslag om flaggor på lyktstolpar vid
infarter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget föredras av förslagsställare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

192
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Kommunens arbete kring värdegrund och vision
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt av kommunens kommunikationschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Kommunstyrelsens ansvar i arbetsmiljöfrågor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt av kommunens personalchef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

194
(214)
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Ks §

Skräpmätning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt av kommunens folkhälsosamordnare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt av kommunens landsbygdsutvecklare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

196
(214)
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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

2019-09-09
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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, 2019-08-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

198
(214)
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Ks §

Ekonomiskt utfall efter senaste månaden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen presenterar Kommunstyrelsens utfall efter den senaste månaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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KS 2018/507

Förlängning av tid för förvaltningens uppdrag om
nytt bostadsförsörjningsprogram
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att den senaste tiden för redovisning av nytt
bostadsförsörjningsprogram skjuts fram till kommunfullmäktiges sammanträde den
25 november 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, så ska det med
riktlinjer planeras för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta förstärktes 2014 när
SFS (2013:866) Lag om ändring i lag (2000:1383) om kommuners
bostadsförsörjningsansvar antogs. Vingåkers kommun har antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen som gällt under mandatperioden 2016 till 2018. Då det är en ny
mandatperiod så behöver bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras för att gälla
under perioden 2018 till 2022, då detta styrdokument är viktigt för politiker och
tjänstemän som hanterar bostadsförsörjningen i kommunen.
På kommunstyrelsens möte 2019-03-11 (KS § 44/2019) beslutades att det nya
aktualiserade bostadsförsörjningsprogrammet ska beslutas i kommunfullmäktige 23
september. Kommunledningsförvaltningen behöver nu ytterligare tid för beredning av
ärendet.
Beslutet skickas till
Landsbygdsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09
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KS 2019/79

Svar på revisorernas granskning av projektet
Tennisparken
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och överlämna det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har den 28 maj 2019 inkommit med rapporten Granskning av
investeringsprojektet Tennisparken och önskar svar senast den 17 oktober 2019. Från
förvaltningen föreligger förslag till svar i tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-25
Missiv från Vingåkers kommuns revisorer
Revisionsrapport – granskning av investeringsprojektet Tennisparken
Beslutet skickas till
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-07-25
Handläggare

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

KS 2019/79

Svar på revisorernas granskning av projektet
Tennisparken
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret och överlämna det till revisorerna.
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har den 28 maj 2019 inkommit med rapporten Granskning av
investeringsprojektet Tennisparken och önskar svar senast den 17 oktober 2019. Detta
tjänsteutlåtande är förslag till svar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Bakgrund
I arbetet med kommunens delårsrapport för 2018 uppmärksammades att
investeringsprojektet Tennisparken, som precis hade avslutats, gått långt över sin
budget under första halvåret 2018. Totalt sett slutade kostnaderna på nästan dubbla
den nivå som fullmäktige hade tilldelat projektet.
Kommunchefen beslutade om en extern granskning av projektet. Uppdraget gick till
Ernst & Young AB, som den 6 november 2018 lämnade en rapport med nio
rekommendationer. Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 ett
åtgärdsprogram som till stor del baserades på rapporten.
Kommunens egna revisorer har sedan under våren 2019 genomfört en granskning av
projektet och lämnat fyra rekommendationer som presenteras och kommenteras i det
följande:
Ta fram och/eller utveckla en processmodell med kompletterande styrdokument
för styrning av större investeringsprojekt i kommunen. Häri igår att ta fram
tydligare riktlinjer för större investeringar samt en tydligare delegationsordning.

17
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Rapporten från Ernst & Young hade en rekommendation med motsvarande innehåll.
Arbete med att revidera kommunens investeringspolicy och att ta fram en
projektpolicy pågick sedan tidigare och dokumenten beslutades av fullmäktige den 25
mars 2019 (§ 17).
Kommunstyrelsen beslutade en reviderad delegationsordning den 10 juni 2019.
Styrelsen uppdrog i samma ärende till förvaltningen att återkomma med ett tydligare
förslag under hösten om hur delegationen ska se ut när det gäller upphandlingar som
är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.
Kommunstyrelsen bör se över upphandlingsprocessen. I synnerhet bör
varsamhet vidtas rörande upphandling av totalentreprenader när kommunen
redan utfört omfattande projektering.
Rapporten från Ernst & Young hade rekommendationer med motsvarande innehåll.
Kommunfullmäktige har som anges ovan beslutat en reviderad investeringspolicy och
en projektpolicy. Därutöver har kommunstyrelsen beslutat en projektmodell, den 11
mars 2019 (§52).
Kommunen har också under våren 2019 förstärkt den egna kapaciteten för arbete med
upphandlingar och förändrat den formella samarbetsformen med Telge Inköp, i syfte
att höja kvaliteten i kommunens upphandlingar.
Kommunstyrelsen bör anta en rutin för hantering av ÄTOR – både i fråga om
förhållningssätt beroende på vald entreprenadform, men även gällande
beställning, eventuella ekonomimöten vid frekvent förekomst av ÄTOR samt
attestering.
I den av fullmäktige i mars beslutade investeringspolicyn finns beslutsmandat för
frågan om ändrings- och tilläggsarbeten upptagen. De nya styrdokumenten för projekt
kommer att göra att frågor om förändringar i ett projekt hanteras mer formellt så att
beslut tas på rätt sätt och i rätt forum.
Därutöver har kommunstyrelsen sedan hösten 2018 infört en rutin där utfallet för inte
bara driftbudgeten utan också för investeringsprojekten redovisas vid i stort sett varje
sammanträde med styrelsen. Det innebär att om kostnaderna ökar onormalt mycket i
något projekt trots de nya styrdokumenten så kommer det att uppmärksammas snabbt
av den politiska ledningen och åtgärder kan sättas in.
Kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjer och rutiner för mutor och jäv.
Utifrån innehållet i granskningsrapporten vad gäller jäv i projektet Tennisparken ser
kommunstyrelsen inget behov av att prioritera att ta fram riktlinjer och rutiner
gällande mutor och jäv. Det kan däremot av andra skäl finnas anledning att ta fram
sådana dokument. Den frågan ingår i det löpande arbetet med att se över och revidera
kommunens författningssamling.
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Förvaltningens ståndpunkt
Det är bra och självklart att det görs granskningar när ett projekt drar över sin budget
utan att det har hanterats på ett korrekt sätt. Förvaltningen konstaterar att det arbete
som pågick redan innan Ernst & Young gjorde sin granskning och det som har gjorts
efter att den rapporten redovisades i allt väsentligt möter de rekommendationer som
kommunens revisorer har lämnat. Det är en trygghet i sig eftersom det visar att
kommunen redan har höjt säkerhetsnivån i de ekonomiska delarna av projektarbete.
Det som nu återstår är att se till att de nya rutinerna följs och utvärderas.
Ekonomiska konsekvenser
De åtgärder som beskrivs ovan ger marginellt högre kostnader i form av arbetstid för
de nya rutinerna. Samtidigt minskar med dessa rutiner risken avsevärt att projekt drar
över sina kostnader.
Beslutet skickas till
Revisorerna

Ralf Hedin
Kommunchef
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Revisorerna

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrappo rt - Granskning av investeringsprojektet Tennisparken

Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Då det har stått klart att
investeringsprojektet Tennisparken redovisar ett stort underskott och det efter en utredning
avseende investeringen i Tennisparken som har genomfarts i kommunen återstår frågor som
revisorerna ser som angeläget att få utredda ur ett risk och väsentlighetsperspektiv har
kommunens revisorer i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomfara denna
granskning. PWC har fått i uppdrag att genomfara granskningen.
Granskningen har inriktats mot att bedöma faljande revisionsfråga:
•

Har Kommunstyrelsen tillräcklig intern kontroll och äodamålsenliga rutiner avseende
investering i Tennisparken?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen .
Granskningen visar att Kommunstyrelsen inte har säkerställt tillräcklig intern kontroll och
ändamålsenliga rutiner avseende investeringsprojek1:et Tennisparken.
Granskningen har omfattat sju kontrollrnål och inget bedöms som uppfyllt.
Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att
•

Ta fram och/ eller utveckla en processrnodelI med kompletterande styrdokument far
styrning av större investerings projekt i kommunen . Häri igår att ta fram tydligare
riktlinjer far större investeringar samt en tydligare delegationsordning.

•

Kommunstyrelsen bör se över upphandlingsprocessen. I synnerhet bör varsamhet vidtas
rörande upphandling av totalentreprenader när kommunen redan utfart omfattande
projektering.

)

)
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•

Kommunstyrelsen bör anta en rutin fcir hantering av ÄTOR - både i fråga om
fcirhållningssätt beroende på vald entreprenadform, men även gällande beställning,
eventuella ekonomi möten vid frekvent fcirekomst av ÄTOR samt attestering.

•

Kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjer och rutiner fcir mutor och jäv.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av intern kontroll
av investeringsprojekt Tennisparken". Rapporten har hanterats på revisorernas möten den !O
april samt 22 maj och överlämnas härmed fcir åtgärder. Svar önskas senast 2019-10-17 till
reVlsorerna.

\ l~

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

pV
PeterVogt

ordfcirande

)
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Revisionsrapport

Granskning av investeringsprojektet Tennisparken
Said Ashrafi
Jesper Häggman

April 2019

Vingåkers kommun
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Vingåkers kommuns förtroendevalda revisorer granskat Kommunstyrelsen interna kontroll och rutiner kring investeringsprojektet Tennisparken. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:
Har Kommunstyrelsen tillräcklig intern kontroll och ändamålsenliga rutiner
avseende investering i Tennisparken?
Vår samlade bedömning är att Kommunstyrelsens inte har säkerställt tillräcklig intern
kontroll och ändamålsenliga rutiner avseende investeringsprojektet Tennisparken.
Denna bedömning grundar sig bl.a. på följande väsentliga iakttagelser:


Underlag för vilket initialt budgetanslag om 8 000 tkr för byggnation av Tennisparken utgår ifrån har inte kunnat fastställas. Ändå har samma summa anslagits i nybudgetering i samband med beslut om investeringsplan för Kommunstyrelsen åren
2016-2019.



Inget tilläggsäskande eller budgetrevidering har gjort under projektets gång. Detta
trotts att det redan vid upphandling stod klart att projektets budget skulle överskridas.



Projektet har upphandlats som totalentreprenad, en entreprenadform där både projektering, utförande och funktionsansvar ska ingå. Ändå har ÄTA arbeten om ett totalt
belopp om ca. 3 621 tkr förekommit. Detta bl.a. med anledning av att kommunen i
stor utsträckning själv stått för projektering, vilken även i vissa avseenden varit bristfällig.



Väsentliga brister i regler, rutiner och hantering av ÄTOR har noterats. Framförallt
har otydligheter i rutiner för attestering av ÄTOR samt avsaknad av rutiner för under
vilka förutsättningar ÄTA-arbeten får beställas.



Den politiska styrgruppen för projektet (KS AU) har i praktiken inte fungerat som
styrgrupp under projektets gång.



Brister i kommunikation mellan ledande tjänstemän på samhällsbyggnadsenheten
inom kommunledningsförvaltningen och den politiska styrgruppen (KS AU) har lett
till otydligheter i uppfattad prioriteringsordning och målbild för projektet. Detta beskrivs ha bidragit till att budgeten för projektet överskreds.



Otydligheter i formella befogenheter för kommunens projektledare beskrivs ha lätt till
att beslut, om t ex ÄTOR, fattades av personer som saknad formell rätt att fatta dem.



Utifrån inhämtad information har en jävssituation inte förelegat i samband med ombyggnationen av Tennisparken.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:


Ta fram och/eller utveckla en processmodell med kompletterande styrdokument för
styrning av större investeringsprojekt i kommunen. Häri igår att ta fram tydligare
riktlinjer för större investeringar samt en tydligare delegationsordning.



Kommunstyrelsen bör se över upphandlingsprocessen. I synnerhet bör varsamhet
vidtas rörande upphandling av totalentreprenader när kommunen redan utfört omfattande projektering.
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Kommunstyrelsen bör anta en rutin för hantering av ÄTOR – både i fråga om förhållningssätt beroende på vald entreprenadform, men även gällande beställning, eventuella ekonomimöten vid frekvent förekomst av ÄTOR samt attestering.



Kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjer och rutiner för mutor och jäv.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Vingåkers kommun hade år 2018 en investeringsbudget som uppgick till 10,3 mnkr. Därutöver kan kommunfullmäktige besluta om investeringsprojekt med synnerliga skäl som lånefinansieras. Under 2016-2017 har kommunfullmäktige fattat beslut om 67,3 mnkr totalt för
denna typ av investeringar. Några lån hade ännu inte tagits upp i delårsrapporten 2018 och
dessa investeringar uppgick då till sammanlagt 28,5 mnkr under perioden 2016-2018-08-31.
En av investeringarna är avslutad och denna hade i samband med delårsrapporten redovisat
ett stort överskridande. Totalt redovisas att investeringen uppgick till 15,7 mnkr och budgeterat belopp var 8 mnkr.
Revisorerna genomförde en granskning avseende kommunens investeringsplanering 2017.
Granskningen visade att åtgärder behövde vidtas. En utredning avseende investeringen i
Tennisparken har genomförts i kommunen, men det återstår frågor som revisorerna ser som
angeläget att få utredda ur ett risk och väsentlighetsperspektiv, varför de har beslutat att
granska investeringen ytterligare.

2.2.

Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara nedanstående revisionsfråga:
Har Kommunstyrelsen tillräcklig intern kontroll och ändamålsenliga rutiner
avseende investering i Tennisparken?

2.3.

Kontrollmål

För att besvara de revisionella frågan kommer följande kontrollmål att granskas:


Vilka beslut har fattats avseende budget och tidplan för Tennisparken?



Vilka beslut har fattats att starta investeringen och utformningen av den?



Vilken uppföljning, kontroll och styrning har Kommunstyrelsen gjort under projekttiden?



Finns dokumentation av upphandlingen av Tennisparken?



Finns dokumentation avseende planer och bygglovsansökningar för Tennisparken/kiosken?



Finns dokumentation av byggmöten och beslut avseende tillägg (s.k. ÄTOR) och har dessa
följts?



Vilken rapportering har skett från/till projektet till styrgruppen/Kommunstyrelsen?

2.4.

Metod och avgränsning

Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål. Granskningsobjekt är Kommunstyrelsen.
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Granskningen genomförs genom studier av styrande och stödjande dokument så som delegationsordningar, investeringsplan och kommunens budgetar för de år investeringsprojektet
Tennisparken omfattar. Därutöver har handlingar, protokoll, avtal och andra underlag studerats. Intervjuer har genomförts med:


Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)



F.d. chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen.



Projektledare, samhällsbyggnadsenheten



Dåvarande fullmäktiges ordförande

Granskningen har gjorts utifrån sju kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål
görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.
Den övergripande revisionsfrågan bedöms sedan utifrån följande nivåer till uppfyllt och ej
uppfyllt.
Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner.

April 2019
Vingåkers kommun
PwC

4 av 26

27

3.

Granskningsresultat

3.1.

Beslut om investering, budget och tidplan

Under detta avsnitt besvaras följande kontrollmål:



Vilka beslut har fattats att starta investeringen och utformningen av den?



Vilka beslut har fattats avseende budget och tidplan för Tennisparken?

3.1.1.

Investeringsbeslut, ursprunglig budget och tidplan för projektet

Vid intervju beskrivs att idén att bygga om Tennisparken ursprungligen uppstod i samband
med en plan för att rusta upp Vingåkers centrumområde togs fram runt år 2004. Ombyggnationen av Tennisparken planerades då som den sista av tre delar i planen. Två av tre delar
av centrumupprustningsplanen beskrivs vid intervju ha genomförts medan ombyggnationen
av Tennisparken fick stå tillbaka då kommunen vid tillfället inte bedömdes ha tillräckligt med
pengar och kompetent personal för att kunna genomföra projektet. Vid intervju beskrivs vidare att det initialt, i samband med centrumupprustningsplanen, anslogs 8 mnkr till projektet.
Projektet beskrivs vid intervju varit vilande under tid från runt 2006 fram till år 2014 då processen för att rusta upp Tennisparken sattes igång igen. Det beskrivs vid intervju att det inte
bedömdes vara ett nytt investeringsprojekt som igångsattes år 2014, utan att ett vilande projekt startades upp aktivt på nytt. Ursprunglig budget om 8 mnkr låg därför kvar för projektet.
Vad denna ursprungliga budget om 8 mnkr grundar sig på går idag inte att fastställa och vid
intervju beskrivs att det sannolikt inte låg några omfattande kalkyler/underlag till grund för
budgetanslaget i samband med centrumupprustningsplanen runt år 2004.
Budgetanslaget om 8 mnkr för Tennisparken togs formellt upp i den investeringsplan för
Kommunstyrelsen 2016-2019 som beslutades av kommunfullmäktige 2016-04-18. I beslut
om investeringsplanen för åren 2016-2019 godkändes totalt 50 765 tkr för investeringar med
prioritet 1, vilka finansieras genom nyupplåning. Av dessa anslogs 8 mnkr till investeringsprojektet Tennisparken.

3.1.2.

Ärendegång och politiska beslut avseende Tennisparken

För att på ett överskådligt sätt beskriva kronologin avseende de politiska besluten rörande
investeringsprojektet Tennisparken presenteras de sammanfattat i Tabell 1 nedan. Till flera
av de politiska besluten avseende hur arbetet med investeringsprojektet Tennisparken skulle
fortlöpa finns Tjänsteutlåtande och andra underlag framtagna av tjänstemän på kommunen.
Dessa beskrivs i kompletterande avsnitt 3.1.4. nedan.
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Tabell 1 – Politiska beslut rörande Tennisparken
Nr

Datum

Ärende

Beslut

Vår ev. kommentar

1.

2014-06-17

Ansökan

Ansökan om bygglov för nybyggnad och
rivning av Transformatorstation, Sävstaholm
2:235 (Tennisparken)1
Samhällsbyggnadsnämnden

Processen inleds.
Bygglovsansökan avser nybyggnation av transformatorstation och kompletteras med inkommen ansökan om rivningslov för transformatorstation inlämnad av Vattenfall Services Nordic
AB, daterad 2015-01-19.
Detaljplan för Tennisparken är Sävstaholm
2:235.

2.

2014-11-07

Beslut

Delgivning av D § 226/2014 – Bygglov och
startbesked beviljas för nybyggnad av Tennisparken (transformatorstation).
Samhällsbyggnadsnämnden.

Slutbeskedet avser ombyggnad av transformatorstation.

3.

2015-02-11

Beslut

Slutbesked, Tennisparken.
Samhällsbyggnadsnämnden.

I slutbesked noteras att bygglov samt kontrollplan godkänts och att transformatorstation
därmed får tas i bruk. Detta kombinerat med att
godkännande av rivningslov för Vattenfall avseende transformatorstationen möjliggör rivning
och ombyggnad av den transformatorstationen
som är beläggen i parken vid denna tid.

4.

2015-04-13

Beslut

Au § 55 Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsenheten
fortsätter med projektering, Tennisparken,
enligt alternativ B.

Alternativ B beskrivs i samband med avsnitt
3.1.2. Tjänsteutlåtande avseende Tennisparken,
nedan. Tjänsteutlåtandet är daterat 2015-04-16.

5.

2015-04-27

Beslut

Ks § 71/2015 Beslut att samhällsbyggnads
(samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen) fortsätter med projektering, Tennisparken enligt alternativ B. Uppdra till samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen att se över parkeringssituationen i centrala Vingåker och
arbeta fram ett förslag på hur tillgängligheten för besökare kan ökas.

6.

2015-08-31

Protokollsutdrag

KF § 88/2015 Beslut att införa kramruta i
Tennisparken i samband med förnyelsen av
Tennisparken

Införandet av kramruta i tennsparken initierades
genom medborgarförslag daterat: 2015-01-26

7.

2015-09-23

Medborgarförslag

Medborgarförslag – utegym i Vingåker.

Medborgarförslag inkommer vilket eftersöker
införandet av utegym i Tennisparken. Fokus för
utegymmet föreslås till frikroppsträning utan
vikter.

8.

2016-04-18

Beslut

Kf § 24 Dnr 57/2016 Investeringsplan för
Kommunstyrelsen 2016-2019

Kommunfullmäktige beslutar att under perioden
2016-2019 godkänna att investeringar med
prioritet 1 (synnerliga skäl) beviljas finansiering
genom upptagande av nya lån på totalt 50 765
tkr. 8 mnkr av dessa anslås ombyggnation av
Tennisparken.

9.

2016-05-16

Beslut

Kf § 51/2016 Beslut att delvis bifalla medborgarförslaget och uppdra till kommunledningsförvaltningen att implementera försla-

Beslutat förslag bifaller införandet av utegym i
Tennisparken men utformningen ska vara mer
standardmässig och alltså inte endast inkludera

1

Transformatorstation, detaljplan Sävstaholm 2:235 (Tennisparken).
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get i arbetet med förnyelse av Tennisparken.

självkroppsträningsredskap.

10.

2016-05-30

Beslut

Ks AU § 110/2016 Förslag till Kommunstyrelsen

Förslag avser att föreslå Kommunstyrelsen att
anta det beslut som den under nedan rad 11 gör.
Förslaget utgår från tjänsteutlåtande daterat
2016-05-20, vilken behandlas mer utförligt i
avsnitt 3.1.4. Tjänsteutlåtanden avseende Tennisparken, nedan.

11.

2016-06-07

Beslut

Ks § 101/2016 Beslut att utse arbetsutskottet
till politisk styrgrupp för Tennisparken, utse
planarkitekt till projektledare för utveckling
av Tennisparken samt att projektering och
upphandling av Tennisparken ska igångsättas av kommunledningsförvaltningen.

Detta beslut är det sista formella beslut fattat av
KS eller KF avseende investeringsprojektet
Tennisparken. Notera att beslutet fattas ca. två
år innan projektets färdigställande. Se även
stycke under tabell.

12.

2017-07-04

Ansökan

Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk,
staket, pergola och lekstuga samt nyanlagd
park med fördröjningsmagasin för dagvatten
och nya planteringsytor – Tennisparken.
Samhällsbyggnadsnämnden.

Bygglovsansökan inlämnad av kommunchef.
Bilagt ansökan är beslut av Kommunstyrelsen
vid sammanträdde 2016-10-17 att bemyndiga KS
AUs medlemmar att var för sig med kontrasignering av kommunchef eller utnämnda ställföreträdare att på kommunens vägnar underteckna
från KS och dess arbetsutskott utgående skrivelser och handlingar så som köpehandlingar,
kontrakt, lån och budgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar.

13.

2018-07-04

Beslut

Beslut om slutbesked: Slutbesked beviljas.
Samhällsbyggnadsnämnden.

Formellt avslut av investeringsprojektet Tennisparken.

Av beslut redovisat i rad 11, tabell 1 ovan framgår att dåvarande planarkitekt utses till projektledare för investeringsprojektet Tennisparken 2106-06-07. Bakgrunden till detta beskrivs
vid intervju varit att betydande meningsskiljaktigheter uppstått mellan planarkitekt och bl.a.
chef på samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen. Vidare beskrivs att
planarkitekt slutade arbeta i kommunen kort efter att ha utsetts till projektledare. Som ett
resultat av detta beskrivs vid intervju att projektets politiska styrgrupp tappat kontakt med
projektet och därav släppt sin roll som styrgrupp. Vid intervju beskriver styrgruppen projektet som till stora delar vilande från sommaren 2016 till våren 2017.

3.1.3.

Utformning av Tennisparken - Detaljplan

Utformningen av Tennisparken utgår från detaljplan Sävstaholm 2:235 som den dåvarande
bygg- och miljöförvaltningen fick i uppdrag från dåvarande Bygg- och miljönämnden att ta
fram 2006-10-11. Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-12.
I detaljplan stipuleras bl.a. att parkens utformning ska ge förutsättningar för goda rörelsemöjligheter i och genom parken, tillse de lokala ICA- och COOP handlarnas behov av parkeringsplatser, samt bidra till ökad trivsel och handel i centrala Vingåker. Illustrationer i detaljplan beskriver en möjlig utformning av parken, men det poängteras i detaljplan att vad
som ska fylla parken i form av t ex lekutrustning, scen, bodar, bouleplaner och kiosk bestäms
i projekteringsskedet.

3.1.4.

Tjänsteutlåtande avseende Tennisparken

Inför KS AU:s och KS:s möten noterade med nummer 4 och 5 i Tabell 1 ovan togs ett tjänsteutlåtande fram av medarbetare på kommunledningsförvaltningen (KLF) och samhällsbyggnadsenheten (samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen), daterat 201504-16. I tjänsteutlåtandet föreslås att KS beslutar ge samhällsbyggnadsenheten vid kommunApril 2019
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ledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur en levande statspark kan skapas,
samt se över parkeringssituationen i central Vingåker.
Arbetet med att ta fram förslag på en hur Tennisparken skulle kunna byggas om till en levande statspark beskrivs ha fortskridit under år 2015 och resulterade i ett tjänsteutlåtande
daterad 2016-05-20. Tjänsteutlåtandet bestod i ett PM, med kompletterande skiss över utformning av ombyggd Tennispark samt en kostnadskalkyl för ombyggnationen som den då
presenterades. Detta tjänsteutlåtande låg till grund för beslut att bl.a. inleda upphandlingsförfarande samt utse KS AU till styrgrupp för projektet, redovisade i rader nr. 9 och 10 i Tabell 1 ovan.
I tjänsteutlåtandet samt beslut fattade med anledning av det ingår bl.a. uppförande av en
offentlig toalett i parken. I tjänsteskrivelsen uppskattas investeringskostnad för den offentliga toaletten till mellan 500-900 tkr och årlig driftkostnad till ca 252 tkr. Denna offentliga
toalett kom senare att uppgraderas så att det byggs en kiosk vari den offentliga toaletten är en
del. Ärendegången rörande kiosken kommer att behandlas mer utförligt under separat
kontrollmål nedan.
Initial kostnadskalkyl fastställer uppskattade totala kostnader för Tennisparken i föreslagen
utformning till ca. 6,3 mnkr i investeringskostnad samt ca 700 tkr i total årlig driftskostnad.
Vid intervju beskrivs att ett initialt förslag med betydligt högre uppskattad investerings- och
driftkostnad togs fram men avvisades av KS-ordförande eftersom det ansågs för dyrt. I kalkylen noteras vidare att den endast beaktar uppskattade kostnader, och att den ej tar med utgifter för löner eller eventuella upphandlade konsulter.
Slutligen noterar vi att KLFs ståndpunkt i tjänsteskrivelsen daterad 2016-05-20 är att tydligare politiska beslut gällande innehåll i Tennisparken krävs för att medborgarnas intressen
och behov ska kunna tillgodoses.

3.1.5.

Startmöte Projekt: Tennisparken i Vingåker

Ett halvår efter KS beslutet2 hölls 2016-12-15 ett formellt startmöte för projektet Tennisparken. Närvarade gjorde flera höga tjänstemän vid kommunen. Vid mötet diskuterades projektet samt fattades bl.a. beslut att fortsätta arbete med exakt utformningsförslag för parken,
inköp av belysning via Vattenfall samt att en undersökning av upphandlingsstatus för utegym
skulle göras. Vidare gjordes en genomgång av projektets ekonomi, vilken noterar att ca 7,5
mnkr av de 8 mnkr i projektet återstod. Centralt vid mötet var beslutet om prioriteringsordning för projektet enligt nedan:


Prio 1: Kvalitet



Prio 2: Tid (tidplan)



Prio 3: Budget

Vid intervju uppges av tjänsteman på samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen att projektet vid denna formella nystart år 2016 upplevde tidplan med färdigställande till sommaren år 2018 som en politisk beställning.
Ks § 101/2016 Beslut att utse arbetsutskottet till politisk styrgrupp för Tennisparken, utse planarkitekt till projektledare för utveckling av Tennisparken samt att projektering och upphandling av Tennisparken ska igångsättas av kommunledningsförvaltningen.
2
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3.1.6.

Revideringar av budget och beslut om tidplan

Tidplan för projektet fastställdes vid upphandling till 2018-05-31. Vid intervju beskrivs att
det varit denna tidplan projektet kontinuerligt förhållit sig emot. Vid Byggmöte 6, daterat
2018-03-07, fastställs reviderad tidplan för färdigställande av parken till 2018-06-18 i samråd mellan projektgrupp3 från kommunen och totalentreprenör Skanska. Ursprungligen avtalad tidplan fastställde färdigställandedatum till 2018-05-31. Reviderad tidplan kunde hållas
och projektet färdigställas i tid.
Vi noterar dock att inga beslut fattades om tilläggsäskande för projektet. Detta trotts att projektet redan vid upphandling av totalentreprenör låg ca 11 % över total budget samt att projektet totalt överskred budget med ca. 95 %. Ärendegången kring upphandling och uppföljning och kontroll av projektet behandlas mer utförligt under respektive kontrollmål nedan,
varvid vi här nöjer oss med att konstatera att ingen revidering av budget gjordes under projektets gång.

3.1.7.

Bedömning

Det beskrivs inte vara känt vad initialt anslagen budget om 8 mnkr för ombyggnad av Tennisparken är baserad på. Vi noterar ändå att samma budgetanslag gjordes på nytt i samband
med beslut om investeringsplan för KS 2016-2019, daterat 2016-04-18.
Uppdaterad kostnadskalkyl för projektet, daterad 2016-05-20, bedömer visserligen investeringskostnad till ca. 6,3 mnkr. Det stipulerar dock tydligt att det bara är en initial kostnadskalkyl vilken inte inkluderar inhyrda konsulter och därför kan behöva uppdateras vartefter
projektet fortgår. Vidare stod det redan vid upphandling klart att varken kostnadskalkyl eller
budget för projektet skulle kunna hållas. Att det med anledning av detta inte fattades beslut
om att avbryta upphandling, göra en uppdaterad kostnadskalkyl för projektet och/eller att
anslå ytterligare medel för projektet anser vi bristfälligt.
Vi bedömer därför kontrollmålen som: ej uppfyllt.

3.2.

Dokumentation

Under detta avsnitt besvaras följande kontrollmål:



Finns dokumentation av upphandlingen av Tennisparken?



Finns dokumentation avseende planer och bygglovsansökningar för Tennisparken/kiosken?

3.2.1.

Upphandlingsprocessen

Som stöd vid upphandling anlitades Telge Inköp AB. Telge Inköp AB är ett helägt dotterbolag
till Södertälje kommun. Bolagets syfte är bl.a. att bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar och hanterar enligt sin hemsida samtliga upphandlingar för flera kommuner i
Södertäljes närområde, däribland Vingåker.
Kommunens projektgrupp bestod under projektets byggnadsfas av projektledare från kommunen och
inhyrd byggledningskonsult.
3
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Inför upphandling avseende ombyggnation av Tennisparken tecknades en upphandlingsstrategi mellan Samhällsbyggnadschef Vingåkers kommun och ansvarig inköpare vid Telge Inköp
AB. I upphandlingsstrategin noteras bl.a. prioriteringsordning för projektet i linje med beskriven under sektion 3.1.4. ovan samt fastslås tidigare beslutad tidplan, slutdatum 2018-0531.
Vi noterar dock att uppskattad budget i upphandlingsstrategin för projektet är 12 mnkr. Vid
intervju beskrivs dock att detta av f.d. chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen inte bedömdes som en trolig slutsumma för projektet. Istället beskrivs vid
intervju att chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen presenterade en uppskattad kostnad för projektet om 9,6 mnkr för KSAU inför upphandlingen och att
den interna budgeten för projektet inom samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen låg runt 10 mnkr. Vad dessa kostnadsuppskattningar bygger på för kalkyler har
inom ramen för denna granskning inte gått att fastställa, då ingen uppdaterad kostnadskalkyl
för projektet genomfördes.
Telge Inköp AB initierar tillsammans med för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen upphandlingen under sommaren år 2017. Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget noteras till 2017-09-04 och anbud ska vara Telge Inköp AB
tillhanda senast 2017-09-15. I det Förfrågningsunderlag kompletterat med Administrativa
föreskrifter som tas fram för upphandlingen stipuleras bl.a. att upphandlingen avser en totalentreprenad4. Omfattning av upphandlat projekt beskrivs som följer:
”Fullständig markbehandling med såväl finplanering som alla nödvändiga schakter, yttre
VA-ledningar, kabelarbeten, anläggningskompletteringar, utrustningar, fyllningar, grundläggningsarbeten för byggnader m m skall utföras och ingå i entreprenaden.”
Vidare beskrivs bl.a. i förfrågningsunderlaget förarbeten som genomförts, samt specificeras
vilka ritningar och annat material som ligger till grund för hur olika aspekter av parkbyggnationen ska genomföras och vilket material som ska användas. Dessa beskrivningar är i flera
fall tämligen detaljerade och vid intervju utrycks att de var för specificerade. Detta beskrivs
ha lett till att ÄTOR blev nödvändiga i byggnadsfasen av projektet, då av kommunen beskrivet utförande visade sig antingen omöjligt att utföra eller sub-optimalt. Exempel på ÄTOR
genererade som en konsekvens av brister i kommunens beställning vid upphandling samt i
kompletterande projekteringsunderlag beskrivs i avsnitt 3.3.2. nedan.
I de administrativa föreskrifterna preciseras vilka lagar och regler upphandlingen och projektet utgår ifrån och har att följa. I detta dokument stipuleras även ersättning för ÄTAarbeten. Ersättning bestäms till tillämpligt à-pris eller om sådant saknas beräknas ersättning
enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 9. Enligt bilaga till de Administrativa föreskrifterna är à-prislista för ÄTA-arbeten avseende geo-nät 15 kr per m2. Ingen generell beskrivning av under vilka förutsättningar eller vilka regler som gäller för eventuella ÄTAarbeten presenteras dock i upphandlingsdokument.
En genomgång av dokumentationen kring upphandlingen har inom ramen för denna granskning gjorts5. Genomgången visar att upphandlingen uppfyller lagkrav och bedöms enkel och
4
5

Se bilaga 1 nedan för en övergripande beskrivning av olika entreprenadformer.
Se bilaga 2 för redovisning av resultat av genomförd granskning.
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lättförståelig. Den största bristen i upphandlingen avser den offentliga konkurrenssättningen. Detta då endast en anbudsgivare utvärderas.
Att endast en anbudsgivare utvärderas uppges vid intervju beror på att upphandlingen resulterade i att endast ett anbud inkom. Det var från Skanska och fastställt till fast pris utan indexreglering om ca. 8 878 tkr. Anbudet är ca. 11 % över anslagna medel för hela projektet. Att
anbudet ändå antogs motiveras vid intervju med att det var osäkert om ett lägre anbud skulle
inkomma samt med hänvisning till att det då skulle vara svårt att hinna färdigställa projektet
efter beslutad tidplan.
Att inget äskande om ytterligare medel gjordes med anledning av att anbudet från Skanska
accepterades beskrivs vid intervju bero på att det låg inom ramen för vad som uppfattades
som en acceptabel budget för projektet. Den budgetram för projektet som avses härvidlag är
dock inte den fastställd genom investeringsbeslut av fullmäktige om 8 mnkr, utan den uppdaterade kalkyl för projektet om uppskattningsvis 9,6 mnkr vilken chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen utgick från.
I avtal tecknat mellan Skanska och Telge Inköp AB för Vingåkers kommun 2017-10-04 stipuleras bl.a. att omfattning för projektet gäller enligt avtal och förfrågningsunderlag, beskrivet
ovan. Vidare fastställs att ett startmöte samt byggmöten minst en gång i månaden ska hållas
under projektets gång. Vidare noterar vi att det i avtalet stipuleras att priset om ca 8,9 mnkr
inkluderar samtliga kostnader för uppdraget såsom t ex. arbetskostnad, administrativ kostnad, rese- och traktamentskostnad m.m.. Som beskrivits ovan ingick dock inte regler för under vilka förutsättningar eventuella ÄTA-arbeten får beställas och genomföras.

3.2.2.

Bygglovsprocessen

Initial bygglovsbeslut kopplat till ombyggnationen av Tennisparken i samband med att projektet återupptogs fattades 2014-11-06 och avsåg initiering av nybyggnad av transformatorstation (Tennisparken) samt begäran om att rivningslov för den då befintliga transformatorstationen skulle inlämnas. Begäran som slutbesked inlämnades och ansökan om rivningslov
inlämnat av Vattenfall beviljades 2015-02-11. För rivning av transformatorstation fastställdes
kontrollplan 2016-11-08 och beslut om slutbesked fattades 2017-03-10.
Med denna inledande del av bygglovsprocessen för ombyggnation av Tennisparken avklarad
inkom 2017-06-30 bygglovsansökan för ombyggnation av Tennisparken. Erhållna bygglovshandlingar består av såväl korrekt handling som kompletterande underlag. Underlagen består i huvudsak av skisser över området vilka visar planerad ombyggnation. Kommunen har
för framtagandet av beskrivningar och skisser utifrån förprojektering anlitat ett antal olika
entreprenörer/firmor. I bygglovshandlingar daterade 2017-06-30 inkluderas ritningar och
specifikationer för EL, kiosk, staket, mark elevation m.m..
Bygglovsansökan är undertecknad av kommunchef, vilket vid intervju förklaras med att chef
för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen inte själv ansåg det lämplig
att lämna in bygglovshandlingar i ärenden som handhas av enheten. Ansökan inkluderar
specifikation för konstruktion avser bygget av en kiosk om 40m2. Uppskattad sammanlagd
produktionskostnad för ombyggnaden av parken, inkl. moms, noteras till 10 mnkr. Vad
denna kostnadsuppskattning grundar sig på har inte gått att fastställa utifrån inhämtat
material samt genomförda intervjuer inom ramen för denna granskning.
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I kompletterande bygglovshandlingar återfinns ett stort antal ritningar, vilka beskriver utformning av parken och dess olika delar. Dessa skisser/ritningar härrör från kommunens
inhyrda arkitektfirma Lumen arkitekt och återanvändes som underlag vid upphandling.
Bland skisserna/ritningarna återfinns ett antal skisser över utformning och med beskrivning
av vilken färg som skulle användas för det staket som ingår i bygglovet (dessa beskrivs mer
utförligt under avsnitt 3.3.2. ÄTOR). Dock blev valet av färg och utformning på staketet i
byggprocessen föremål för ÄTA-arbeten då både utformning och färg bedömdes potentiellt
skadliga för barn.

3.2.2.1.

Kiosken

Vid intervju beskrivs att idén att uppgradera den offentliga toaletten till en kiosk uppstod i
dialog mellan chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen och anlitad arkitektfirma Lumen arkitekter under våren 2017. Tanken beskrivs ha uppstått vartefter
chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen i samråd med Lumen
arkitekt beslöt att en färdig toalettmodul inte skulle upphandlas som del av beslutad ombyggnad av Tennisparken, utan att ett hus för toaletten istället skulle byggas som del i parkombygganden. Det är detta hus som vartefter uppgraderades till en kioskbyggnad med inventarier. Anmärkningsvärt är dock att inget formellt politiskt beslut har fattats avseende konverteringen av den beslutade offentliga toaletten till en kiosk med en offentlig toalett i. Det
framkommer vid intervju att beslut om uppgraderingen fattats av f.d. chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen.
Avseende om chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen har informerat den politiska styrgruppen om uppgraderingen av beslutad offentlig toalett till en
kiosk framläggs vid intervjuer motstridiga uppgifter. Erhållna underlag i form av en skiss
vilken beskrivs legat till grund för presentation för styrgruppen samt en tidningsartikel från
lokaltidningen Kkurriren6 stödjer dock att en kiosk ingick i denna presentation av parken
styrgruppen för projektet fick i början av april 2017. F.d. chef för samhällsbyggnadsenheten
vid kommunledningsförvaltningen uppger vid intervju att styrgruppen i samband med denna
presentation godkänt föreslagen utformning av parken, inkl. kiosk.

3.2.3.

Bedömning

Vi bedömer att inkomna bygglovshandlingar överlag är ändamålsenliga och dokumenterade
med korrekta underlag. Vi noterar dock brister i upphandlingsförfarandet avseende projektet
Tennisparken. Upphandlingen gjordes av totalentreprenad, men eftersom de underlag som
låg till grund för upphandling och avtal var för specificerade genererades ändå ett stort antal
ÄTOR. Att det i ljuset av detta i upphandlingsunderlagen inte tydligt stipuleras vem och under vilka förutsättningar ÄTOR får beställas anser vi vara bristfälligt.
Vidare konstaterar vi att endast ett anbud inkom vid anbudsförfarande och att detta låg 11 %
över projektets totala budget om 8 mnkr. Att det med anledning av detta inte fattades beslut
om att avbryta upphandlingen, göra en uppdaterad kostnadskalkyl för projektet och/eller att
anslå ytterligare medel för projektet anser vi bristfälligt.
Vi bedömer därför kontrollmålen som: Ej uppfyllt.

6

Katrineholms Kuriren.
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3.3.


3.3.1.

ÄTA-arbeten
Finns dokumentation av byggmöten och beslut avseende tillägg (s.k. ÄTOR) och
har dessa följts?

Byggmöten

Totalt hölls 10 byggmöten, samt ett GEO-möte och Startmöte inom ramen för byggnadsfasen
av projektet Tennisparken. Möten hölls mellan representanter för totalentreprenör Skanska
och kommunens projektgrupp bestående av inhyrd byggledningskonsult och ansvarig projektledare vid samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen. Vid ett antal
möten deltog även andra medarbetare vid kommunen, representanter från underleverantörer
0ch/eller representanter för andra involverade firmor (t ex Vattenfall). Vi noterar dock att
det inom ramen för projektet inte hölls några separat ekonomimöten, vilket är tillrådligt i de
fall de omfattande ÄTA-arbeten uppkommer, vilket det gjorde i detta projekt. Vilket behandlas mer utförligt i avsnitt 3.3.2. nedan.
Vid Startmöte, daterat 2017-10-13, deltog representanter för Vingåkers kommun, bl.a. projektledare, inhyrd byggledingskonsult samt representanter för Skanska. Mötet avhandlade
ärenden rörande undertecknat avtal samt organisation, inklusive ansvarsfördelning, för projektet. Mötesprotokollet sannolikt signerat med initialer av totalentreprenörs/Tes organisations ombud. Protokollet i sin helhet undertecknat av båda medlemmarna i kommunens projektledningsgrupp och ombud för Skanska.
Vid GEO-mötet daterat 2017-11-15 behandlas uppkomna frågor med anledning av en pågående grundundersökning som inte hann färdigställas i tid inför upphandling. Förslag till
vissa ändringar av byggplaner beskrivs, diskuteras och godkänns av projektledare vid kommunen. Exempel på behandlade frågor är att Skanska uttrycker reservation för utformning av
staket, kommunen begär pris av Skanska för planering av slänt samt föreslår att kiosken
grundläggs på stålplåtar samt att förstärkningslager ersätts under samtliga hårdgjorda ytor
med kalkstenskross. Pris för kvalitetsbytte på geo-nät samt transport- och materialkostnad
för kalkrossen presenteras och godkänns av kommunens projektledare. Upptagna ÄTOR med
anledning av ändringar vid GEO-möte uppgår enligt erhållen förteckning över samtliga ÄTAarbeten till cirka 104 tkr.
Som noterats i avsnitt 3.2.1. ovan stipulerades i avtal att byggmöten skulle hållas minst en
gång i månaden om inte annat beslutades. Detta har också gjorts. Byggmöte 1 är daterat
2017-11-08 och det sista byggmötet, nummer 10, är daterat 2018-06-05. Samtliga möten är
protokollförda och protokoll innehåller bl.a. information om vilka som har deltagit, plats,
datum, vad som avhandlades samt information om tid och plats för nästa möte. Rutin för
godkännande av föregående byggmötesprotokoll vid nästkommande möte finns och utförs
som första punkt vid varje möte. Samtliga protokoll har undertecknats av både en representant för kommunen och en för Skanska i god ordning. Vid intervju uppger också projektledare vid kommunen att man varit mycket noga med kontroll av protokoll inför godkännande
och signerande.
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Överlag är byggmötesprotokollen strukturerad efter 18 fasta punkter på dagordningen, vilka
adresseras i olika omfattning mellan olika möten. Viktiga exempel utöver godkännande av
protokoll och regler och anmälan av ÄTOR är punkterna för Tidplan och Markfrågor. Uppföljning av tidplan och markrelaterade frågor, liksom ÄTA-arbeten görs vid i princip samtliga
byggmöten. Uppföljning av beslut vid tidigare Byggmöten görs kontinuerligt i samband med
att den stående punkt vid mötena de faller under behandlas.

3.3.1.1.

Jäv

Dåvarande kommunfullmäktiges ordförande är upptagen som närvarande i protokoll för
GEO-möte (daterat: 2017-11-15), Byggmöte 1 (daterat: 2017-11-08) och Startmöte (daterat:
2017-10-13). Vidare visar en granskning av mötesprotokollen att den dåvarande fullmäktiges
ordförande är noterad som representant för Vingåkers kommun i GEO-mötet. Den dåvarande fullmäktiges ordförande är i protokollet för Startmöte samt Byggmöte 1 noterad som
representant för Skanska. Dåvarande kommunfullmäktiges ordförande uppger att vederbörande i över 30 år varit anställd vid Skanska, även under sin tid som ordförande i fullmäktige.
Med anledningen av detta föreligger enligt vår bedömning en potentiell jävssituation.
I samtliga tre protokoll finns endast en notering för ett uttalande av dåvarande ordförande i
fullmäktige. Det är i samband med Startmöte, då han tar på sig att kontrollera om projektet
kan använda Skanskas projektportal. Vid intervju uppger dåvarande fullmäktiges ordförande
att vederbörande endast har närvarat vid Byggmöte 1 i syfte att meddela att denne inte kan
medverka i projektet med hänvisning till den föreliggande risken för jäv. Centralt ur jävssynpunkt är dock som beskrivs ovan huruvida dåvarande fullmäktiges ordförande närvarat vid
GEO-möte. Detta eftersom vederbörande i protokollet för GEO-mötet är noterad som representant för Vingåkers kommun. Som del av denna granskning har vi med anledning av detta
sökt utredda denna potentiella jävsituation. Motstridiga uppgifter har inom ramen för denna
kontroll erhållits avseende om dåvarande fullmäktiges ordförande närvarat vid GEO-möte.
Dåvarande fullmäktiges ordförande uppgav vid intervju att vederbörande inte har närvarat
vid detta möte, utan varit upptagen med möten avseende dennes ordinarie jobb på Skanska i
Stockholm under den aktuella dagen och tiden för mötet. Vidare uppgav dåvarande fullmäktiges ordförande att det faktum att dennes namn finns upptaget i närvarandeförteckning för
mötet beror på en sammanblandning och att den egentligen närvarande personen är en tidigare tjänsteman vid kommunen med samma förnamn. Visst stöd finns för detta i mötesprotokoll för Byggmöte 1, vari det stipuleras att kompletterande mark och geo-frågor diskuteras
vid GEO-möte samt stipuleras med initialer vilka den punkten berör. Dåvarande ordförande i
fullmäktige initialer inkluderas inte i uppräkningen medan tjänsteman vid kommunen med
samma förnamns initialer återfinns i uppräkningen.
Tidigare projektledare för ombyggnaden av Tennisparken uppger vid fråga om enskild minnesbild av om dåvarande fullmäktiges ordförande närvarat vid GEO-möte att det cirka 1,5 år
senare inte går att vara säker, men att man varit noga med att kontrollera att mötesprotokoll
inom byggfasen varit korrekta varvid det bör värderas som ett starkt bevis för närvaro. Vid
intervju med den tjänsteman med samma förnamn som dåvarande fullmäktiges ordförande
som enligt densamma egentligen har varit närvarande på Geo-mötet bekräftar, dels att han
har närvarat vid GEO-mötet, dels att den dåvarande fullmäktiges ordförande inte har närvarat vid Geo-mötet. Med hänsyn härtill även om det inte är möjligt för oss att med säkerhet
uttala oss avseende om en jävsituation har förelegat i den aktuella situationen konstaterar vi
att det föreligger starka indikationer på att en jävsituation inte har förelegat i detta fall.
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3.3.2.

ÄTOR

Erhållen sammanställning över samtliga ÄTOR härrörande till investeringsprojektet Tennisparken visar att totalt 32 ÄTOR beställdes, uppgående till ett totalt värde om ca. 3,6 mnkr.
Beställda ÄTA-arbeten hänförs i vissa fall till mindre förändringar eller ambitionshöjningar
initierade av kommunen. Exempel finns dock på flera fall där brister i projektering eller beställning från kommunens sida resulterat i att ÄTA-arbeten har blivit nödvändiga. Nedan
presenteras ett antar sådana exempel.
Enligt erhållen samanställning gjord av kommunens projektledare hänförs ca 782 tkr i ÄTOR
till arbete som man initialt trodde skulle ingå i Vattenfalls leverans av belysning till parken.
Vattenfall beskrivs vid intervju leverera belysningsutrustning till kommunen, vilken sedan
hyrs av kommunen. Vid intervju uppges att samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen sida trodde sig haft en muntlig överenskommelse om leverans byggd på samma
modell avseende Tennisparken. Detta har dock inte kunnat verifieras via underlag.
När Vattenfall var ovilliga att levererar belysningsutrustningen belastade kostanden istället
investeringsbudget för Tennisparken direkt genom en ÄTA. Vid sidan av detta, tillkommer
ytterligare ca. 204 tkr ÄTA kopplad till flytt av Vattenfalls kablar.
Tre uppkomna ÄTOR relaterade till felleverans av kommunen avseende utegymmet7 samt att
planerad plats för utegymmet vid projektering av entreprenören bedömdes vara olämplig och
uppgick totalt till ca. 469 tkr. ÄTA-arbeten med anledning av att vald färg och utformning av
staket, samt brister i förfrågningsunderlaget med anledning av att bygglovsansökan avseende
parken ändrades uppgick till ett totalt värde av ca. 420 tkr. ÄTOR härrörande till staket samt
annan konstruktion relaterad till utformning av parken beskrivs vid intervju delvis uppkom
som en konsekvens av att inhyrd arkitektfirma haft önskemål om den estetiska utformningen
på parken, vilka till viss del styrt beställning.
Slutligen uppgår ÄTOR relaterade till bygget av en kiosk vid en sammanräkning till ca. 819
tkr. Dessa ÄTOR härrör dels från smärre ändringar för att minska risken för skadegörelse
samt åtgärda brister i beställning. Cirka 410 tkr i ÄTA-arbeten avser dock kompletterande
köksutrustning vilken vid intervju beskrivs ha inskaffats för att göra kiosken lättare att hyra
ut.
Sammantaget uppgår ovan uppräknade ÄTOR till ca. 2,7 mnkr av totalt 3,6 mnkr i upparbetade ÄTOR för projektet. Flera av ovan uppräknade ÄTA-arbeten har uppkommit med anledning av att kommunens projektering och beställning i samband med upphandling varit bristfällig. Beställningen beskrivs vid intervju i flera avseenden ha varit för specifik, varvid det
projekteringsansvar som i normala ligger på upphandlad totalentreprenör inte har kunnat
åberopas i önskad utsträckning. Avseende t. ex. staketet och den sanering av tidigare Tennisplan i parken som blev nödvändig beskrivs dock brister i kommunens projektering ligga till
grund för resulterande ÄTA-arbeten. I ljuset av denna beskrivning är det dock relevant att
granska vilka regler och rutiner kommunen haft dokumenterade och implementerade för
hantering av uppkomna ÄTA-ärenden under projektets gång.
Ärendegången och rutin för beställning av ÄTA-arbeten stipuleras i Byggmötesprotokoll. Av
beskrivning i protokoll framgår att ÄTA-arbeten fortlöpande ska anmälas till inhyrd byggled7

Fundament fanns inte med i kommunens leverans.
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ningskonsult när sådant arbete uppstår, dock senast vid varje byggmöte. Vidare stipuleras att
endast kommunens inhyrda byggledningskonsult har rätt att beställa ÄTOR och att om annan person beställer en ÄTA betalas den av personen. En övre beloppsgräns för varje ÄTAarbete stipuleras till 100 tkr/st. exkl. moms. Varje ÄTA ska vidare redovisas med detaljerad
kalkyl.
Vid intervju beskrivs det dock som att kommunens projektledare har diskuterat och godkänt
samtliga ÄTOR tillsammans med byggledningskonsult, samt att projektledare diskuterat och
gett klartecken för alla större ÄTOR av enhetschef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen. Vilken funktion inom kommunen som hade rätt att beställa ÄTAarbeten över fastställd beloppsgräns för inhyrd byggledningskonsult om 100 tkr har inte
kunnat fastställas genom erhållna underlag. Vid intervju beskrivs vidare att detta sannolikt
inte var fastlagt eller känt vem om någon som hade den rätten i relation till projektet.
Samtliga ÄTOR uppgavs vid intervju ha gjorts skriftigt och specificerade på montage- eller
materialnivå. Detta eftersom det ansågs vara en säkerhet för entreprenören. Enligt intervju
fanns dock inte några specifika direktiv/interna rutiner för hur ÄTA-handlingar skulle upprättas inom projektet.
Enligt intervju fanns oklarheter kring delegationsordningen kring hantering av ÄTOR inom
organisation. Det beskrivs att vissa ÄTOR attesterades av chefen för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen och vissa av kommunchef, men att huvuddelen sköttes
genom kontakt mellan projektgruppen och Skanska. Vidare beskrivs att medlemmar i projektgruppen sannolikt inte hade någon formell befogenhet att godkänna ÄTOR samt att det
sannolikt inte var fastlagt vem i kommunen som hade det överhuvudtaget. Vid intervju beskrivs att samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen, särskilt i projektets
inledande faser, inte hade en organisation med rätt kompetens avseende hantering av den
här typen av stora projekt.

3.3.3.

Bedömning

Vi konstaterar att byggmöten har hanterats i enlighet med avtal. Vidare noterar vi att förteckningar över beställda ÄTOR beskrivs ha inkommit tillsammans med relevanta underlag i
tillräcklig omfattning. Vi konstaterar dock att det förkommit väsentliga brister i kommunens
hantering av ÄTOR. Brister observeras både avseende under vilka förutsättningar ÄTOR kan
beställs och godkännas; och avseende ärendegången för godkännande och attestering av beställda ÄTOR. Brister i hantering av ÄTOR har lett till betydande merkostnader för beställande part, i det här fallet Vingåkers kommun.
Avseende frågan om jäv är det, bedömer vi utifrån inhämtad information, att det inte har
förelegat en jävsituation i det aktuella fallet.
Vi bedömer därmed kontrollmålet som: ej uppfyllt.
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3.4.

Uppföljning

I detta avsnitt besvaras följande kontrollmål:



Vilken uppföljning, kontroll och styrning har Kommunstyrelsen gjort
under projekttiden?



Vilken rapportering har skett från/till projektet till styrgruppen/Kommunstyrelsen?

3.4.1.

Rapportering från/till projekts styrgrupp

Vid intervju beskrivs att ingen särskild styrgrupp sattes upp för projektet på tjänstemannanivå utan hanterades projektet i befintlig linjeorganisation. Som beskrivits i avsnitt 3.1.1.
utsågs dåvarande planarkitekt till projektledare för Tennisparken 2016-06-07. När sedan
dåvarande planarkitekt slutade tog chefen för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen över rollen som projektledare och formade en projektgrupp av medarbetare inom SBF. Denna grupp arbetade tillsammans med upphandlad arkitektfirma Lumen
Arkitektur AB samt andra konsultfirmor med projektering av parken och i arbetet med att ta
fram ett förfrågningsunderlag till upphandling samt bygglovsansökan för Tennisparken. Efter upphandling tog en projektgrupp bestående av inhyrd byggledningskonsult från LRH
Byggkonsult AB och nyanställd projektledare vid kommunen över projektledningen. Denna
projektgrupp hanterade projektet tills det färdigställdes i juni 2018.
Vid intervju beskrivs att det för kommunens projektledare inte var tydligt till vem eller efter
vilken rutin återrapportering av projektets status skulle ske till under byggnadsfasen. Vidare
beskrivs vid intervju att kommunens projektledare under byggnadsfasen inte känt till att det
fanns en formell politisk styrgrupp för projektet.
Rapportering beskrivs i vissa fall skett till dåvarande chef för samhällsbyggnadsenheten vid
kommunledningsförvaltningen, vilken projektledaren uppfattade skulle ta ärenden vidare
upp i organisationen om det bedömdes nödvändigt. Ingen fastlagd rutin eller riktlinje dokumenterande detta har dock kunnat erhållas inom ramen för denna granskning.
Vidare uttrycker intervjuade tjänsteman förvirring över vilken budgetram de hade att förhålla
sig efter. F.d. chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen uppgav
vid intervju att vederbörande arbetat efter en egen intern budget om cirka 10 mnkr för projektet och ända fram till projektets absoluta slutskede bedömt att projektet låg inom ramen
för denna.
Som beskrivits i tidigare avsnitt 3.2.2.1 uppgav f.d. chefen för samhällsbyggnadsenheten vid
kommunledningsförvaltningen att styrgruppen fick, vid en rundvandring med personal på
samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen i den ännu ej ombyggda Tennisparken, en genomgång av projektet i början på april år 2017. Syftet med rundvandringen
var att visa och beskriva planen för ombyggnaden av parken. Till rundvandringen togs bl.a.
en skiss över parkens planerade utformning fram, i denna ingår utmarkerat funktionshus
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med uteplatser8. Vid intervju beskrivs att styrgruppen var nöjda med utformningen och gav
klartecken att fortsätta arbete med ombyggnation av parken. I samband med detta fick styrgruppen också ta del av de reviderade budgetuppskattningarna, varvid en intern budget om
ca. 10 mnkr upplevdes förankrad.
Projektledare uppger vid intervju att projektets budget om 8 mnkr ju redan hade överskridits
i och med upphandlingen, varvid ursprunglig budget inte gav önskad vägledning avseende
projektets ekonomi. Sammantaget uttrycks från intervjuade tjänstemän en relativt stor förvirring avseende vilken den egentliga budgetramen för projektet var. Det beskrivs vidare att
den politiska styrgruppen inte ställde frågor om projektets ekonomiska resultat varvid det
inte heller föranledde att projektets ekonomi följdes upp närmare av f.d. chef för samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen.

3.4.2.

Rapportering från/till Kommunstyrelsen

Som redovisas i Tabell 1 utsågs KS AU till den politiska styrgruppen för projektet i samband
med beslut av KS daterat 2016-06-07. Vid intervju beskrivs dock att styrgruppen inte har
varit aktiv under projektets genomförande. Styrgruppen beskriver att de tappade sin roll som
styrgrupp i samband med att ursprungligt utsedd projektledare, dåvarande planarkitekt, slutade under sommaren år 2016. I och med detta anser styrgruppen att i egentlig mening inte
fanns någon projektorganisation avseende projektet från politiken.
Efter sommaren 2016 beskrivs vid intervju att styrgruppens inställning var att tjänstemännen
borde meddela styrgruppen om projektet har eller är på väg att avvika från beslutad tidplan
och/eller budget. När detta inte skedde beskrivs vid intervju att det togs som ett tecken på att
projektet fortlöpte enligt budget och tidplan utan avvikelser.
I kontrast till uppgifter från ansvarig tjänsteman beskriver vid intervju en medlem av KS AU
att upprepade frågor om projektets ekonomi och status gjordes vid dragningar av f.d. chef för
samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningsförvaltningen och att erhållna svar gjorde
gällande att projektet löpte på enligt tidplan och budget. Hur det förhåller sig med detta har
inte gått att fastställa inom ramen för denna granskning.

3.4.3.

Bedömning

Vi konstaterar väsentliga brister avseende uppföljning och styrning av projektet Tennisparken. Den utsedda politiska styrgruppen för projektet har i praktiken inte fungerat som styrgrupp under projektet. Otydligheter och brister i kommunikation mellan ledande tjänstemän
och den politiska styrgruppen har vidare lett till otydligheter i målbild och förväntat budgetutfall för projektet. Vidare har en passiv hållning från den politiska styrgruppen resulterat i
att varningsflaggor avseende projektets ekonomi, t ex i samband med upphandling, inte
fångats upp. Sammantaget har detta resulterat i en betydande brist på intern kontroll och
styrning av projektet.
Vi bedömer därför kontrollmålen som: ej uppfyllt.

F.d. chef vid samhällsbyggnadsenheten vid kommunledningskontoret uppger att funktionshus med
uteplatser ska förstås som en kiosk, vilket styrks av att funktionshuset ligger på samma plats som kiosken gör i andra ritningar.
8
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4.

Bedömning och rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån sex kontrollmål som berör verksamhetsområdet.
Bedömningen av respektive kontrollmål sker i en tregradig skala – uppfyllt, delvis uppfyllt
och ej uppfyllt.

Kontrollmål

Bedömning
Kontrollmål: Ej uppfyllt

Vilka beslut har fattats att starta
investeringen och utformningen av
den?

Det är inte känt vad initial budget om 8 mnkr för
ombyggnad av Tennisparken är baserad på. Vi noterar ändå att samma budgetanslag gjordes på nytt i
samband med beslut om investeringsplan för KS
2016-2019, daterad 2016-04-18.

Vilka beslut har fattats avseende
budget och tidplan för Tennisparken?

Finns dokumentation av upphandlingen av Tennisparken?
Finns dokumentation avseende planer och bygglovsansökningar för
Tennisparken/kiosken?

En första kostnadskalkyl gjordes för projektet 201605-20 som uppskattade investeringskostnaden till
6,3 mnkr. Redan vid upphandling stod det klart att
varken kostnadskalkyl eller budget skulle gå att
hålla. Kostnadskalkyl reviderades dock inte. Att det
med anledning av detta inte fattades beslut om att
avbryta upphandlingen, gör en uppdaterad kostnadskalkyl för projektet och/eller att anslå ytterligare medel för projektet anser vi bristfälligt.
Kontrollmål: Ej uppfyllt
Inkomna bygglovshandlingar överlag är ändamålsenliga och dokumenterade med korrekta underlag.
Brister noteras dock i upphandlingsförfarandet avseende projektet Tennisparken. Upphandlingen gjordes av totalentreprenad, men eftersom de underlag
som låg till grund för upphandling och avtal var för
specificerade/bristfälliga genererades ändå ett stort
antal ÄTOR. Att det i ljuset av detta i upphandlingsunderlagen inte tydligt stipuleras vem och under
vilka förutsättningar ÄTOR får beställas anser vi
bristfälligt.
Endast ett anbud inkom vid anbudsförfarande och
detta låg 11 % över projektets totala budget om 8
mnkr. Att det med anledning av detta inte fattades
beslut om att avbryta upphandling, göra en uppdaterad kostnadskalkyl för projektet och/eller att anslå
ytterligare medel för projektet anser vi bristfälligt.
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Kontrollmål: Ej uppfyllt
Finns dokumentation av byggmöten och beslut avseende tillägg (s.k.
ÄTOR och har dessa följts?

Byggmötesprotokoll har hanterats i enlighet med
avtal. Vidare noterar vi att förteckningar över beställda ÄTOR beskrivs ha inkommit tillsammans
med relevanta underlag i tillräcklig omfattning
Det har förkommit väsentliga brister i kommunens
hantering av ÄTOR. Brister observeras både avseende under vilka förutsättningar ÄTOR kan beställs
och godkännas; och avseende ärendegången för godkännande och attestering av beställda ÄTOR.
Brister i projekteringen av Tennisparken har lett till
betydande merkostnader för beställande part, i det
här fallet Vingåkers kommun.
Utifrån inhämtad information har det inte förelegat
en jävsituation i samband med projektet Tennisparken.

Vilken uppföljning, kontroll och
styrning har Kommunstyrelsen
gjort under projekttiden?
Vilken rapportering har skett
från/till projektet till styrgruppen/Kommunstyrelsen?

Kontrollmål: Ej uppfyllt
Den utsedda politiska styrgruppen för projektet har i
praktiken inte fungerat som styrgrupp under projektet.
Otydligheter och brister i kommunikation mellan
ledande tjänstemän och den politiska styrgruppen
har vidare lett till otydligheter i målbild och förväntat budgetutfall för projektet.
En passiv hållning från den politiska styrgruppen
resulterat i att varningsflaggor avseende projektets
ekonomi, t ex i samband med upphandling, inte
fångats upp.
Sammantaget har detta resulterat i en betydande
brist på intern kontroll och styrning av projektet.
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5.

Revisionell bedömning

PwC har på uppdrag av Vingåkers kommuns förtroendevalda revisorer granskat Kommunstyrelsen interna kontroll och rutiner kring investeringsprojektet Tennisparken. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:
Har Kommunstyrelsen tillräcklig intern kontroll och ändamålsenliga rutiner
avseende investering i Tennisparken?
Vår samlade bedömning är att Kommunstyrelsens inte har säkerställt tillräcklig intern
kontroll och ändamålsenliga rutiner avseende investeringsprojektet Tennisparken.
Efter genomförd granskning rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:


Ta fram och/eller utveckla en processmodell med kompletterande styrdokument för
styrning av större investeringsprojekt i kommunen. Häri igår att ta fram tydligare
riktlinjer för större investeringar samt en tydligare delegationsordning.



Kommunstyrelsen bör se över upphandlingsprocessen. I synnerhet bör varsamhet
vidtas rörande upphandling av totalentreprenader när kommunen redan utfört omfattande projektering.



Kommunstyrelsen bör anta en rutin för hantering av ÄTOR – både i fråga om förhållningssätt beroende på vald entreprenadform, men även gällande beställning, eventuella ekonomimöten vid frekvent förekomst av ÄTOR samt attestering.



Kommunstyrelsen bör utveckla riktlinjer och rutiner för mutor och jäv.

2019-05-22

Said Ashrafi

Annika Hansson

Projektledare

Uppdragsledare
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Bilaga 1
Entreprenadformer
Totalentreprenad
I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projektering och genomförande. I en
renodlad totalentreprenad ställer beställaren endast funktionskrav. Det bör dock nämnas att
det är svårt att ställa exakta funktionskrav utan att behandla tekniska lösningar. I de fall beställaren föreskriver en viss teknisk lösning frånfaller entreprenörens funktionskrav.
I en styrd totalentreprenad utför beställaren delar av projekteringen. I dessa fall har beställaren funktionsansvaret i de delar som denne har tillhandahållit tekniska lösningar.
Namnet till trots ingår alltså inte allt i en totalentreprenad per definition, utan åtagandet bestäms av beställarens inblandning i tekniska lösningar och/eller projektering. Detta gäller
oavsett om ersättningsformen är fast pris eller om löpande räkning tillämpas.
Det finns standardbestämmelser som fyller ut de avtal som träffats mellan parterna, men för
att de ska bli gällande måste de åberopas i parternas avtal. Oavsett om standardbestämmelser åberopas eller inte kan de ha en viss betydelse som branschpraxis vid bland annat tolkning av avtal.
Standardbestämmelserna utarbetats numera av föreningen Byggandets Kontraktskommitté
(BKK). BKK består av representanter för beställare och entreprenörer inom byggbranschen.
Standardbestämmelserna anses återge handelsbruk inom entreprenadbranschen och har
med tiden utkommit i olika utgåvor. För totalentreprenader tillämpas ABT 06.
Nedan redovisas en grafisk bild som illustrerar ansvarsförhållanden i en renodlad totalentreprenad:
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Utförandeentreprenad
I en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projektering och entreprenören för genomförandet av entreprenaden. Funktionsansvaret åligger därför beställaren, även om det
ställs krav på att genomförandet ska vara fackmannamässigt utfört.
Utgångspunkten för utförandeentreprenader är att beställaren genom projektering specificerar vad beställaren ska göra i genomförandefasen. Det är därför viktigt att beställaren formulerar förfrågningsunderlaget på ett sätt som klargör hur eventuellt otydliga situationer ska
hanteras. Entreprenören har alltså inte ansvar för att entreprenaden blir funktionsduglig,
men däremot att arbetet är fackmannamässigt utfört. Det är beställaren som äger funktionsansvaret i en utförandeentreprenad. Vid en utförandeentreprenad ställs därför omfattande
krav på beställaren att projekteringsunderlag tas fram i tillräcklig omfattning. Det krävs även
att beställaren inspekterar att entreprenören utför arbetet enligt det underlag som beställaren tagit fram.
För utförandeentreprenader tillämpas standardbestämmelserna AB 04.
Nedan redovisas en grafisk bild som illustrerar ansvarsförhållanden i en utförandeentreprenad:
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Bilaga 2
Genomgång upphandling
Moment

Kontroll

Bygglovssystem
Iakttagelse/Kommentar

Förarbete

Togs erfarenheter från tidigare
avtal tillvara?

-

Inget ramavtal

Mål/Strategi

Finns startmöte där mål och
strategi framgår?

Vagt mål: "Målet är att forma en levande/befolkad par
som tillför nya värden i staden inom antagen budget".
Kvalitetsmålet är inte kvantifierat eller vidare kommenteOK? rat.

Tidig dialog

Har marknadsundersökning el
dyl. genomförts?

Det framgår av strategidokumentet att tidig dialog inte
Nej genomförts.

Val av form

Beroende på värde

OK

Förenklat. Värdet beräknas till 12 MSEK.

Annons

Tillgänglig databas

OK

Visma TS

EU-annons

Vid förfaranden över tröskelvärdet

Kontakt

Fysisk person på myndigheten

OK? Nej

Inlämning

Tydlig framgår hur

OK

Avtalstid

OK

-

Visma TS

Proportionerliga krav

OK

Creditsafe (40)/Soliditet (A)/UC (3). Under de senaste fem
åren utfört minst två utförda uppdrag motsvarande det
uppdrag som upphandlingen avser på ett tillfredställande
sätt avseende ställda tid- och kostnadskrav samt enligt
gängse branschnormer, eller att ledande personer i företaget har motsvarande erfarenhet.
Kraven i AFD.323: Föreslagen platschef ska ha erfarenhet
av liknande uppdrag de senaste 3 åren. Platschefen ska
ha uppfyllt tidigare uppdragsgivares ställda mål/krav.
Föreslagen arbetsledare ska ha erfarenhet av liknande
uppdrag de senaste 3 åren. Arbetsledaren ska ha uppfyllt
tidigare uppdragsgivares ställda mål/krav.

Diskrimerande krav

OK

Inga upptäckta

Acceptans/Underskrift tydligt

OK

Underskrift av ombud

Tydliga Skall- och börkrav

OK

Underskrivet anbudsformulär

Tydlig prisfråga

OK

Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering.

Förfrågningsunderlag
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Anbudsöppning

Tydliga utvärderingskrav

OK

Ja, lägsta pris

Tydliga formuleringar i övrigt

OK

Ja, samlade

Två personer ska signera, fullständig, datum

Nej Inte redovisat

Uteslutning

Nej Inte redovisat

Tillräckliga resurser

OK

Skanska = OK

Är skall-krav accepterade

OK

Ja, anbudsformulär

Signerat enligt FU?

OK

Onormalt låga anbud

Nej Inte redovisat

Tillräcklig konkurrens?

Nej Inte redovisat

Utvärdering enligt FU

Nej Inte redovisat

Skriftlig, till samtliga

Nej Inte redovisat

Överprövning?

Nej Inte redovisat

Kvalificering

Prövning

Beslut

Underrättelse

Avtalsspärr iakttagen
Avtal

Arkivering

?

4 okt/17 okt

Signerat av båda parter

OK

Skanska och Telge Inköp via delegation

Avvik från FU

OK

Motsvarar FU

anbud inkl. bilagor

Nej Inte redovisat

dokumentationen om genomförandet

Nej Inte redovisat

Individuell rapport och liknande
handlingar

Nej Inte redovisat

Efterannonsering Över tröskelvärdet

-

Inte aktuellt

Överlämning

Från upphandling till verksamheten

Nej Inte redovisat

Implementering

Hur informeras avroparen/Na?

OK

Faktura

Stämmer fakturan med avtalet?

-

Inte kontrollerat

Uppföljning

Har upphandlingen och avtalet
följts upp?

-

Inte kontrollerat
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Kommentar
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Upphandlingen uppfyller lagkrav och bedöms som enkel och
lättfattlig. Kraven bedöms som proportionerliga. Vismas tekniska funktioner används inte, utan ett analogt formulär vilket
är onödigt då det ökar risken för fel, men tillåtet. Största bristen
i upphandlingen är den obefintliga konkurrensen då endast en
anbudsgivare utvärderades. Det bedöms som positivt med
strategidokumentet inför upphandlingen, dock har detta väl
tunna formuleringar; främst exemplifierat av den otydliga målformuleringen. Dessutom är budgeten för projektet som nämns
i dokumentet inte beslutat av behörig person. Vidare är ett
startmöte med leverantören dokumenterat, vilket är gott.
Någon uppföljning av upphandlingen, exempelvis om måluppfyllelse, har inte kunnat redovisas.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

Ks §

201
(214)
)
)

KS 2019/412

Svar på remiss – förslag till hastighetsbegränsning
på väg 214 i Södermanlands län
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har inkommit med remiss gällande hastighetsförändringar för väg 214.
Hastighetsförändring föreslås för delsträckan mellan 1700 meter öster om väg 52
Läppe och väg 56 Äs. Hastighetsförändring föreslås också för sträckan mellan väg 707
Eriksberg och väg 230 Skogstorp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-03
Beslutet skickas till
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-07-03
Handläggare

Maria Pestrea
Maria.pestrea@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/412

Yttrande över förslag till hastighetsförändringar på
väg 214 i Södermanlands län
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har inkommit med remiss gällande hastighetsförändringar för väg 214.
Hastighetsförändring föreslås för delsträckan mellan 1700 meter öster om väg 52
Läppe och -väg 56 Äs. Hastighetsförändring föreslås också för sträckan mellan väg
707 Eriksberg och väg 230 Skogstorp.
Vägsträcka mellan
1 700 meter öster om väg 52 Läppe
Väg 707 Eriksberg

och
väg 56 Äs
Väg 230 Skogstorp

km/h
80
80

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
Vingåkers kommun har mottagit Trafikverkets förslag på hastighetssänkning på väg
214. Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har
att vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med
anpassade hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller
minskade restider eftersträvas.
Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det
bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan
hastigheten normalt sättas till 100 km/h och restiderna sänkas. Om detta inte kan göras
av olika skäl så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80
km/h, vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta
säkerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen menar att förslaget innebär marginella restidsökningar
och bättre trafiksäkerhet och är därför inte negativt inställda till förslaget i sig.
Bilagor
Remiss från Trafikverket samt bilagor
Beslutet skickas till
Trafikverket

Mattias Gustafsson
Tf. kommunchef
Tf. samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

Ks §

202
(214)
)
)

KS 2019/411

Svar på remiss – förslag till hastighetsbegränsning
på väg 52 i Södermanlands län
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har inkommit med remiss gällande hastighetsförändringar för och väg 52.
I remiss för väg 52 berörs inte Vingåkers kommun eftersom sträckan Örebro till Läppe
förslås lämnas oförändrad. Hastighetssänkning föreslås för sträckorna mellan:
• Örebro länsgräns och väg 55 cirkulationsplats Sågmon
• Väg 55 cirkulationsplats Sågmon och väg 55, 555 cirkulationsplats Glysas grav
• Väg 55, 555 cirkulationsplats Glysas grav till 600 meter väster om väg 216
Dämbol
• 1240 meter öster om väg 640 Hål och Väg 53 Nyköping.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-03
Beslutet skickas till
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-07-03
Handläggare

Maria Pestrea
Maria.pestrea@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/411

Yttrande över förslag till hastighetsförändringar på
väg 52 i Södermanlands län.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har inkommit med remiss gällande hastighetsförändringar för och väg 52.
I remiss för väg 52 berörs inte Vingåkers kommun eftersom sträckan Örebro till Läppe
förslås lämnas oförändrad. Hastighetssänkning föreslås för sträckorna mellan:
Vägsträcka mellan
Örebro länsgräns
Väg 55 cirkulationsplats Sågmon
Väg 55, 555 cirkulationsplats Glysas grav
1240 meter öster om väg 640 Hål

och
väg 55 cirkulationsplats Sågmon
väg 55, 555 cirkulationsplats Glysas
grav
600 meter väster om väg 216 Dämbol
Väg 53 Nyköping

km/h
80
100
80
80

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
Vingåkers kommun har mottagit Trafikverkets förslag på hastighetssänkning på väg
52. Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har att
vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med
anpassade hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller
minskade restider eftersträvas.
Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det
bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan
hastigheten normalt sättas till 100 km/h och restiderna sänkas. Om detta inte kan göras
av olika skäl så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80
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km/h, vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta
säkerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen menar att förslaget innebär marginella restidsökningar
och bättre trafiksäkerhet och är därför inte negativt inställda till förslaget i sig.
Bilagor
Remiss från Trafikverket
Beslutet skickas till
Trafikverket

Mattias Gustafsson
Tf. Kommunchef
Tf. Samhällsbyggnadschef
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KS 2018/91

Svar på medborgarförslag om flaggor på lyktstolpar
vid infarter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom kommunen inte kan sätta
upp flaggor på belysningsstolpar där Trafikverket är väghållare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om gestaltning av Bondegatan invid
Säfstaholms slott ska behandlas i samband med pågående detaljplanearbete för
slottsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Vingåkers infarter ska prydas
med flaggor på lyktstolpar. Infarterna i kommunen är uteslutande Trafikverkets och
kommunen råder därför inte över frågan. Trafikverket tillåter inte att något sätts upp
eller fästs på belysningsstolpar längs det statliga vägnätet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13
Medborgarförslag om flaggor vid infarter
Protokoll Kommunfullmäktige 2018-03-12
Beslutet skickas till
Område samhällsbyggnad
Förslagsställare av medborgarförslaget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-08-13
Handläggare

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

KS 2018/91 036

Medborgarförslag om flaggor vid infarter
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom kommunen inte
kan sätta upp flaggor på belysningsstolpar där Trafikverket är
väghållare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om gestaltning av Bondegatan
invid Säfstaholms slott ska behandlas i samband med pågående
detaljplanearbete för slottsområdet.
Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Vingåkers infarter ska
prydas med flaggor på lyktstolpar. Infarterna i kommunen är uteslutande
Trafikverkets och kommunen råder därför inte över frågan. Trafikverket tillåter
inte att något sätts upp eller fästs på belysningsstolpar längs det statliga
vägnätet.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planarkitekt.
Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2018-02-23 där Samverkarna
Vingåker föreslår att Vingåkers infarter ska prydas med flaggor på lyktstolpar.
Gärna internationella flaggor. Detta för att förstärka välkomnandet till
samhället i samband med alla renoveringar och nybyggnationer i Vingåker.
Infarterna i kommunen är uteslutande längs vägar där Trafikverket är
väghållare och även förvaltare av belysningsstolpar. Trafikverket konsulterades
i frågan och svarade 2019-06-04 att de inte tillåter att något sätts upp eller fästs
på belysningsstolpar längs det statliga vägnätet. Det har att göra med el- och
trafiksäkerhet.
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Förvaltningens ståndpunkt

Kommunen råder inte över frågan att pryda belysningsstolparna vid infarterna
med flaggor. Under förutsättning att kommunen tar över huvudmannaskapet
för vägarna, så förändras dessa förutsättningar, men det medför då ökade
kostnader för drift och underhåll.
Förvaltningen instämmer i att gestaltningen av infarterna till Vingåker behöver
en översyn, där förslag till förbättringsmöjligheter och kostnader utreds.
För infart till Vingåkers tätort längs Bondegatan betraktas frågan lämpligen i
samband med detaljplanearbete som pågår för slottsområdet. I övriga områden
kan detta läggas in som punkter i den etableringsplan som tagits fram för
Vingåker, för att där prioriteras med övriga aktiviteter.
Konsekvenser

Konsekvensen av beslutet innebär att det inte sätts upp flaggor vid infarter till
centralorten där Trafikverket är väghållare, då det äventyrar säkerheten på
vägarna och elen till lyktstolparna.
Bilagor
Inga bilagor.
Beslutet skickas till
Område samhällsbyggnad för kännedom.
Utfärdare av medborgarförslaget.

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
64380 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
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Från:
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Sammanträdesdatum

2018-03-12

Kf§ 3

5 (24)

KS 2018/91

Medborgarförslag - Vingåkers infarter bör prydas med
internationella flaggor på lyktstolpar
Kommunfullmäktiges beslut

l. Kommunfullmäktige skickar medborgaförslaget vidare till Kommunstyrelsen för
att besvaras.
Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit ett medborgaförslag gällande att Vingåkers infarter bör prydas med
internationella flaggor på lyktstolpar. I Medborgarförslaget står följande:
"Vi har som ett förslag att Vingåkers infarter absolut bör prydas med flaggor på
lyktstolpar. Förslaget är internationella flaggor! I samband med alla renoveringar och
nybyggnationer i Vingåker bör vi förstärka välkomnandet till samhället"
Förslagsställaren föredrar sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2018-02-23

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-12
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Tid och plats
Måndagen den 12 mars 2018, kl. 14.00-15.50 i Abrogården, Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Jörgen Larsson (S), ordf.
Håkan Persson (S), l :e vice ordf.
Björn Andersson (M), 2:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Helena Edrenius (S)
Mensud Vrana (S)
Glenn Christensen (S), tjänstg. ers.
Olle Olsson (S), tjänstg. ers.
Caro1ine Helmersson Olsson, tj äng. ers.
Marie-Louise Thyberg (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Viking Jonsson (S), §§ 1- del av 15
Inger Lindfors (S), tjänstg. ers. §§ 16-18
Christina Hallin (MP), tjänstg. ers.
Håkan Östlund (MP)
Lars-Gunnar Karlsson (L)
Timo Granetin (M)
Christer Nodemar (M)
In~ne Sandqvist (M)
Tommy Persson (M), tjänstg. ers.
Lennart Andersson (KD)
Pia Windahl (C), tjänstg. ers.
Lars-Ove Winberg (C)
Anders Lundström (VTL)
Hans A verheim (VTL)
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Roger Eriksson (SD)

Inger Lindfors (S), §§ 1-15
Kjell Rosen (MP)
Gunilla Porsvant (L)
Pia Baldwin (C)
Marie-Louise Pedersen (KD)

Paragrafer

Övriga deltagare
Joacim Bock, sekreterare
Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd
RalfHedin, kommunchef, §§ 4-5, 11
Per Särnqvist, forslagsställare, § 3

§§ 1-18

Sekreterare

Ordförande

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

Nämndens namn

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-12

Datum for anslagsuppsättande

2018-03-21

Datum for anslagsnedtagande

2018-04-12

Förvaringsplats for protokollet
Underskrift
Namnfortydligande

Utdragsbestyrkande
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)
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KS 2019/44

Svar på motion kring barnkonventionen
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningen ”Barnkonvention- från teori till
praktik” ska genomföras med alla anställda före utgången av 2020. Utbildningen
får anpassas efter den enskilda verksamhetens behov.
2. Kommunfullmäktige beslutar att barnchecklista ska finnas tillgänglig som stöd i
beredning av beslut i kommunen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående anse motionen vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tiina Rokka (V) och Kameran Elgailani (V) inkom med en motion om att
kommunledningen ska ansvara för och påbörja en utbildning i barnkonventionen för
samtliga tjänstemän och politiker, samt att kommunledningen ska ta fram en
barnchecklista som ska tillämpas vid alla beslut som görs av anställda i Vingåker
kommun och politiker.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Motion kring barnkonventionen
Barnchecklista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-08-12
Handläggare

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

KS 2019/44

Svar på motion kring barnkonventionen
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
1. Utbildningen ”Barnkonvention- från teori till praktik” ska genomföras med
alla anställda före utgången av 2020. Utbildningen får anpassas efter den
enskilda verksamhetens behov.
2. Bifogad barnchecklista ska finnas tillgänglig som stöd i beredning av beslut i
kommunen.
3. Med det ovanstående anser fullmäktige motionen vara besvarad.
Beskrivning av ärendet
Tiina Rokka (V) och Kameran Elgailani (V) inkom med en motion om att
kommunledningen ska ansvara för och påbörja en utbildning i barnkonventionen för
samtliga tjänstemän och politiker, samt att kommunledningen ska ta fram en
barnchecklista som ska tillämpas vid alla beslut som görs av anställda i Vingåker
kommun och politiker.
Ärendets beredning
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Bakgrund
Barnkonventionen är ett nationellt bindande avtal som slår fast att barn är individer
med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar. Dom fyra grundprinciperna är:
- Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Barnets bästa ska beaktas vif alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
Från den 1 januari 2020 blir barnkonventionen inkorporerad i svensk lag.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är viktigt att alla kommunens anställda har grundläggande kunskap om
barnkonventionen för att säkerhetsställa att barns rättigheter aldrig kränkts. Västra
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Götalandsregionen har tagit fram en webbutbildning tillsammans med SKL i
barnkonventionen som syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad
förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.
Den vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare och det
rekommenderas att man gör utbildningen i grupp eller tillsammans med någon annan.
Respektive chef avgör formerna för genomförande av utbildning och i vilket forum
den ska utföras (exempelvis under arbetsplatsträffar eller andra tillfällen som passar
respektive arbetsgrupp bäst).
Länk till utbildning: https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/lang-

sv/publicPage.do

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en checklista som föreslås användas vid
beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn. Checklistan är ett stöd i beredningen
för beslut och bör finnas tillgänglig på rankan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att alla anställda ska genomgå
webbutbildningen samt att barnchecklistan inkorporeras i beslutfattningsprocesser.
Bilagor
1. Kf § 9/2019 - Beslut: Motion kring barnkonventionen
2. Barnchecklista

Siri Ward
Folkhälso- och miljösamordnare
Ralf Hedin
Kommunchef
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Motion; Barnkonventionen
Tiina Rokka, Kameran Elgailani
Vänsterpartiet Vingåker

Motion: Barnkonventionen
Vänsterpartiet vill att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att ansvara och
påbörja en utbildning i innehållet i FN:s konventionen om Barns rättigheter för samtliga
kommunanställda, tjänstemän och politiker i Vingåkers kommun.
Samt att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att ansvara för att det
utformas och införs en barnchecklista som ska tillämpas vid varje beslut.
Bakgrund
FN:s konvention om Barns Rättigheter, i dagligt tal kallad Barnkonventionen, antogs den 20
november 1989 av FN. Den är ett rättsligt bindande internationellt avtal där grundprincipen är att
barn är individer med egna rättigheter. Sverige var en av de första länderna som 1990 valde att
ratificerade konventionen. Idag har samtliga av FN:s medlemsstater utom USA ratificerat
konventionen.
När ett land bestämmer sig för att ratificera en internationell överenskommelse så innebär det att
staten blir förpliktad att följa den överenskommelsen, därmed blir det internationella avtalet
juridiskt bindande för staten.
Sverige har under årens lopp fått stark kritik från FN:s barnrättskommitté, som anser att Sverige
behöver förbättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser. Nedan några exempel
som fått stark kritik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att barnkonventionen blir svensk lag.
Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.
Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.
Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
Att förbjuda isolering av barn på institution.
Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.
Att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.
Att garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet
behöver skyddas från.
Att införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn,
till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.

Många av ovanstående punkter ligger på kommunal nivå, andra ska hanteras av Riksdagen.
Det är därför glädjande att Riksdagen den 13 juni 2018 beslutade att inkorporera
Barnkonventionen i svensk lag och att den börjar gälla från 1 januari 2020. Inkorporeringen
betyder enkelt uttryckt att innehållet i Barnkonventionen blir en del av svensk lag. Riksdagen
beslöt även att lagar ska ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Hur ser det ut i Vingåker?
En enkät skickades ut till SKL:s 310 medlemmar i början på hösten 2016 med frågor som rör
beslutsfattande om barnets rättigheter. Frågorna som bland annat ställdes var.
1. Har kommunen, landstinget, regionen fattat beslut i fullmäktige om att arbeta i enlighet med
barnkonventionen?
2. Har kommunen, landstinget, regionen fattat beslut i styrelsen om att arbeta i enlighet med
barnkonventionen?
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Motion; Barnkonventionen
Tiina Rokka, Kameran Elgailani
Vänsterpartiet Vingåker

Vingåkers kommun valde att inte svara på enkäten. Vänsterpartiet tycker det är anmärkningsvärt
och i snudd på arrogant mot våra barn och unga i Vingåkers kommun att inte bemöda sig att
svara.
Vi har sökt på kommunens hemsida efter dokument som tar upp barnkonventionen och kan bara
konstatera att det ser väldigt magert ut.
När vi söker på ord som barnkonventionen, barns rättigheter, FN:s konvention om barns
rättigheter får vi endast enstaka träffar.
Vänsterpartiet tycker att obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör
barn fyller en god funktion. En barnchecklista som innehåller ett antal frågor som ska besvaras
inför varje beslut som fattas. Idén med barnchecken är att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla
beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barnen. Syftet är att barn- och
ungdomsperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan. Barnchecken ska följa ärendet från
början till slut.
SKL har tagit fram ett bra material för kommuner och landsting/regioner att använda. Vi länkar
även vidare till Barnombudsmannen och UNICEF.
Förslag till beslut
Vänsterpartiet yrkar på att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att
ansvara för att samtliga kommunanställda, tjänstemän och politiker i Vingåkers kommun får
utbildning i innehållet i FN:s konventionen om Barns rättigheter.
Samt att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att ansvara för att det
utformas och införs en barnchecklista som tillämpas vid varje beslut.
Vingåker 16 januari 2019
Tiina Rokka och Kameran Elgailani
Vänsterpartiet Vingåker

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsratt
igheter/barnkonventionenblirsvensklag/forberedelser/framgangsfaktorer.13259.html
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/det-har-kan-dugora/barnkonsekvensprovningar/barnchecklista/
https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn

67

Motion; Barnkonventionen
Tiina Rokka, Kameran Elgailani
Vänsterpartiet Vingåker
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Barnchecklista inför beslut
Kommer beslutet beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuall läggning, etniska utsprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Om någon av dessa fyra frågor blir ”Nej”, försök formulera varför beslutet inte
går i linje med FN:s barnkonvention. https://unicef.se/barnkonventionen
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Lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och
uppställning av snabbmatsvagnar i Tennisparken
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till lokala föreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av snabbmatsvagnar i
Tennisparken.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa/hyresavgift för upplåtelse av
Tennisparken och tillhörande kioskbyggnad.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att uppföra
askkoppar utanför entréerna till Tennisparken samt skyltar om rökförbud i parken.
Sammanfattning av ärendet
Tennisparken invigdes 2018 och har snabbt blivit en populär mötesplats i Vingåkers
tätort. Parken innehåller lekplats, utegym, platser för kontemplation, vila och samtal
samt en stor stenlagd torgyta lämplig för evenemang och torghandel. Hittills har i
första hand kommunen själva anordnat evenemang i parken. Kommunen har nu fått
flera förfrågningar om möjligheten att låna/hyra parken för evenemang och
torghandel.
Kommunen har dock inte tagit fram några ordningsföreskrifter eller fastställt någon
taxa för hyresavgift för presumtiva hyresgäster. Alla offentliga
sammankomster/tillställningar kräver även tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd för
torghandel och snabbmatsvagnar utfärdas av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Lokala föreskrifter Tennisparken
Ansökan om uppställningsplats för snabbmatsvagn i Tennisparken
Ansökan om upplåtelsetillstånd för torghandel i Tennisparken
Ansökan om upplåtelsetillstånd för sammankomster och tillställningar i Tennisparken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsen

Datum

2019-08-12
Handläggare

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

KS 2019/252

Lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och
uppställning av snabbmatsbilar i Tennisparken
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktige:
1. antar förslaget till lokala föreskrifter för offentliga sammankomster/tillställningar,
torghandel och uppställning av snabbmatsbilar i Tennisparken
2. antar förslaget till taxa/hyresavgift för upplåtelse av Tennisparken och tillhörande
kioskbyggnad
3. uppdrar till Kommunstyrelsen att uppföra askkoppar utanför entréerna till
Tennisparken samt skyltar om rökförbud i parken
Beskrivning av ärendet
Tennisparken invigdes 2018 och har snabbt blivit en populär mötesplats i Vingåkers
tätort. Parken innehåller lekplats, utegym, platser för kontemplation, vila och samtal
samt en stor stenlagd torgyta lämplig för evenemang och torghandel. Hittills har i
första hand kommunen själva anordnat evenemang i parken. Kommunen har nu fått
flera förfrågningar om möjligheten att låna/hyra parken för evenemang och
torghandel. Kommunen har dock inte tagit fram några ordningsföreskrifter eller
fastställt någon taxa för hyresavgift för presumtiva hyresgäster. Alla offentliga
sammankomster/tillställningar kräver även tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd för
torghandel och snabbmatsbilar utfärdas av kommunen.
Förvaltningens ståndpunkt
Tennisparken har verkligen möjligheterna att bli en attraktiv och levande park fylld av
evenemang och spontana aktiviteter och rekreation. Område upplevelser har i sommar
genomfört många välbesökta arrangemang i parken samt bemannat kiosken och
erbjudit glassförsäljning samt anordnat sommarlovsaktiviteter för barn i parken. Under
sommaren har även några externa arrangörer också anordna
sammankomster/tillställningar I dagsläget har vi inga föreskrifter eller någon taxa att
luta oss mot då vi får dessa förfrågningar. Lokala ordningsföreskrifter är ett viktigt
verktyg för beslut om upplåtelse av Tennisparken och i enlighet med
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likabehandlingsprincipen. Område upplevelser tar gärna på sig uppdraget att ansvara
för bokningen av parken och att även på ett offensivt sätt marknadsföra möjligheterna
att nyttja parken till publika evenemang och torghandel.
Konsekvenser
En levande och välbesökt park. Tydliga regler och riktlinjer för upplåtelse av parken.
Beslutet skickas till

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Johan Tranquist
Områdeschef Upplevelse
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Lokala ordningsföreskrifter för offentliga
sammankomster/tillställningar, torghandel och uppställning av
snabbmatsbilar i Tennisparken.
Beslutade av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från och med 2019-xx-xx. Vingåkers
kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet
på offentlig plats i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) och i kommunens allmänna lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för den allmänna ordningen på salutorgen i
kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskrifterna är tillämpliga för Tennisparken i Vingåker.
Allmänna villkor
2§
Vingåkers kommun kan utfärda upplåtelsetillstånd i Tennisparken för offentliga
sammankomster och tillställningar, torghandel och snabbmatsvagnar/food trucks.
Föreningar, organisationer, enskilda, företag etc. har möjlighet att ansöka om upplåtelsetillstånd
för Tennisparken av Vingåkers kommun, nedan benämnd hyresvärden. Den enskilde
hyresgästen skall vara en fysisk person över 18 år.
Särskilda villkor antagna av fullmäktige (bilaga 1, 2) ska vara uppfyllda och blanketter för
ansökan om upplåtelsetillstånd ska användas. Blanketter finns för ansökan om:
1. Upplåtelsetillstånd för sammankomst/tillställningar
2. Upplåtelsetillstånd för torghandel
3. Uppställningsplats för snabbmatsvagn/food truck
Ingen verksamhet som strider mot lagen eller de demokratiska principerna får förekomma.
Tennisparken hyrs inte ut till någon förening, enskild etc., om uthyrningen kan befaras medföra
störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan
förhindra uthyrning kan vara:
•
•
•

att kommunen befarar brottslig verksamhet
att kommunen befarar störning av ordning under uthyrningen, t ex demonstration,
fylleri
att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas vid ansökan

Upplåtelsetillstånd för sammankomster och tillställningar i Tennisparken utfärdat av Vingåkers
kommun behöver kompletteras med ett ”Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala
föreskrifter”, vilket erhålls av polismyndigheten. Tillståndet sökes och bekostas av hyresgästen.
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vid upplåtelsetillstånd för torghandel, uppställning av snabbmatsvagn/food truck eller vid
skolklassers/föreningars försäljning för välgörande ändamål i Tennisparken krävs inte ett
tillståndsbevis från Polismyndigheten. Det behövs dock ett upplåtelsetillstånd av kommunen.
Upplåtelsetillståndet får inte överlåtas på annan part utan kommunens medgivande.
Upplåtelsetillståndet kan återkallas om bokning skett under falska förespeglingar.
Hyresvärden förbehåller sig rätten att disponera Tennisparken för annat ändamål på tilldelade
tider, varvid hyresgästen ska underrättas snarast.
Generellt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller i Tennisparken. Eventuellt
tillstånd för alkoholförsäljning vid sammankomster/tillställningar måste sökas hos berörda
myndigheter.
Om hyresgäst som bokar Tennisparken vill erbjuda deltagare förtäring av något slag ska
erforderliga tillstånd sökas hos berörda myndigheter.
Generellt förbud mot engångsgrillar gäller i Tennisparken, övrig grillning få ske på anvisad
plats. Eventuellt eldningsförbud är överordnat och gäller även grillning.
Vid arrangemang som kräver utökade parkeringsbehov måste detta meddelas hyresvärden och
vara löst innan arrangemanget.
Hyresgästen ansvarar för att ordning råder. Efter hyrestiden ska Tennisparken lämnas i det
skick den var vid hyrestidens början. All grovstädning utförs av hyresgästen och eventuella
grovsopor bortforslas. Vid arrangemang som medför behov av rengöring utöver den normala
städningen debiteras hyresgästen extrastädning.
Tider för upplåtelse
3§
Parken kan i princip hyras ut dagtid mellan 08.00-22.00 men tiderna fastställs först genom
”Tillståndsbevis enligt ordningslagen/lokala föreskrifter” utfärdat av Polismyndigheten.
Särskilda tidsangivelser finns för torghandel och snabbmatsvagnar/food trucks.
Hyresgästen disponerar Tennisparken under den avtalade upplåtelsetiden. Det krävs dock ett av
kommunen skriftligt undertecknat upplåtelsetillstånd samt övriga erforderliga tillstånd.
Tennisparken får inte nyttjas utöver beställd tid eller till annat än vad som överenskommits.
Hyresavgift
4§
Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig
platsmark, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till
användningen.
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Hyra av Tennisparken (avgiften faktureras hyresgästen):
1.
2.
3.
4.

Publika sammankomster/tillställningar
Kiosken i Tennisparken
Torghandel (6 x 3 m)
Snabbmatsvagn (6 x 3 m)

300 kr/evenemang/sammankomst
500 kr/evenemang/sammankomst
100 kr/dag, 300 kr/månad
300 kr/dag, 1000 kr/per vecka, 3000 kr/månad

Skolor från Vingåkers kommun kan vid enstaka tillfällen hyra plats utan avgift för plats eller el.
Hyresgästens ansvar i allmänhet och specifikt för sammankomster/tillställningar
5§
Tennisparken hyrs ut i befintligt skick. Hyresgästen får endast använda Tennisparken under
hyrestiden och för angivet ändamål. Tillträde till Tennisparken får inte ske utan att hyresgästens
ansvarige ledare för bokningen är närvarande. All överskriden tid kan komma att debiteras
hyresgästen. Hyrestid som missköts eller nyttjas dåligt kan komma att fråntas hyresgästen efter
skriftlig begäran om bättring.
Hyresgästen ansvarar för:
• att alla erforderliga tillstånd söks.
• att gällande ordningsföreskrifter, brand- och säkerhetsföreskrifter efterföljs.
• att Tennisparken lämpar sig för den verksamhet parken avses användas för.
• att eventuellt utlämnade nycklar/nyckelkort återlämnas efter hyrestiden. Om så ej sker
debiteras hyresgästen 200 kronor.
• att inhämta och följa myndighetsbeslut.
• att ordningen upprätthålls kring tillståndsgivna arrangemanget.
• att betala eventuella utryckningskostnader vid falsklarm som kan hänskjutas till det aktuella
arrangemanget.
• att omgående anmäla skador till hyresvärden. Hyresgästen är ersättningsskyldig för all
uppkommen skadegörelse som sker i Tennisparken under hyrestiden. Detta gäller för skada
på både fasta såväl som lösa inventarier.
• uppkomna olyckor (med t ex personskador som följd) och borttappade
tillhörigheter/värdesaker i samband med det aktuella evenemanget.
• den ersättning som på grund av musik under arrangemang ska utges till Svenska
Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Vid utebliven grovstädning debiteras hyresgästen en städavgift med 1 000 kronor/arbetstimme.
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Bilaga 1.
Villkor för Torghandel i Tennisparken
• En ansökan om torgplats görs på för ändamålet avsedd blankett www.vingaker.se
• Torghandel får ske alla vardagar mellan kl. 08.00-18.00 samt lördagar och dag före helgdag
klockan 08.00-14.00, ifall kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller beslutat annat.
• Försäljning av julgranar etc. får under tiden från och med den 15 december till och med 23
december pågå vardagar till klockan 20.00 samt på julafton till kl. 15.00.
• Uppställning på torgplats får ske endast mellan kl. 06.30–09.00. Nedtagning skall ske
mellan kl. 16.00–19.30. Trafik med motordrivet fordon inom torgområdet är tillåtet endast
under uppställning och nedtagning.
• En fast torgplats får användas månadsvis. En tillfällig torgplats får användas endast viss dag
och anvisas av torgvärd. Tillfällig torgplats ansöks om minst två veckor före aktuell
torgdag.
• Om fast torgplats inte intagits före kl. 08.00, eller en anmälan gjorts till torgvärden om att
platsen kommer att utnyttjas först senare på dagen, har torgvärden rätt att låta någon annan
använda platsen som tillfällig torgplats.
• Torgvärden kan i särskilda fall tilldela skolklasser/föreningar en begränsad torgplats
(avsedd för mindre bord/stånd eller dylikt) i mån av plats, om försäljningen görs för ideella
syften (t.ex. skolklasser, föreningar, intresseorganisationer och liknande)
• På begäran av polismyndigheten/annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att försäljningen skall ske vid andra tider än vad som stadgats
ovan, på annan plats eller helt ställas in. Det innebär att kommunen har rätt att, utan
kompensation till platsinnehavaren, ställa in torghandeln eller flytta torghandeln om torget
ska användas för särskilt evenemang.
• Endast fordon eller släpvagn, vilka är direkt nödvändiga för att kunna bedriva försäljning
(ex. kylbil) får uppställas på saluplatsen efter tillstånd från torgvärden. Fordonet ska få plats
inom torgplatsen. Varor och redskap samt luckor och utskjutande tak ska få plats inom
torgplatsen och utformas så att allmänheten kan passeras utan risk för att någon skadas.
• Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torgoch marknadshandel är försäljaren skyldig att för upplåtaren visa F-skattsedel för
innevarande år eller lämna information om namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Försäljaren ska med en giltig
legitimation identifiera sig för att säkerställa vem torgplatsen upplåts till.
• I Tennisparken råder förbud mot försäljning av varor om dessa strider mot gällande lagar
och regler.
• Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsställena gäller i tillämpliga delar
det som stadgats i EU:s livsmedelsförordningar, livsmedelslagen (2006:804)
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
• Försäljare är skyldig att omgående efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat
skräp från rörelsen och lägga det i behållare för sopor. Försäljare ska se till att torgplatsen
hålls ren och snygg även under försäljningstiden.
• För användning av allmän torgplats (6 x 3 m) har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
• En innehavare av en saluplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) 12§ skyldig att
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
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Bilaga 2
Villkor för uppställning för snabbmatsvagn/food truck i Tennisparken
• En ansökan om uppställningsplats görs på för ändamålet avsedd blankett www.vingaker.se
• Uppställning av snabbmatsvagn får ske alla veckodagar mellan kl. 08.00-22.00.
• Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
• Verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen hos kommunen.
• Beslutet om registrering ska vid försäljning kunna visas upp för Miljöförvaltningen.
• Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret (inga
möjligheter till utländska fordon ges under testperioden).
• Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
• Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg.
• Mått: max 6 meter lång och 2,3 meter bred.
• Fordonet ska vara utrustat för försäljning av måltider.
• Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och får inte vara stötande för allmänheten.
• Företaget har ansvar för att lämna sitt avfall (använt fett, etc.) på återvinningscentral samt
att hålla platsen runt fordonet rent från skräp, snö och is.
• Företaget ska omhänderta det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten på så sätt att
det passerar genom en reningsanläggning, till exempel ett reningsverk. Det är inte tillåtet att
hälla ut avloppsvatten exempelvis i en dagvattenbrunn eller på gatan.
• Polistillstånd samt upplåtelsetillstånd ska alltid finnas tillgängligt i fordonet och uppvisas
på begäran.
• Två stycken ståbord får finnas i anslutning till fordonet.
• Musik får spelas i fordonen om högtalarna är placerade inuti fordonet. Musiken får inte
vara störande utan ska vara av karaktären bakgrundsmusik.
• En innehavare av en saluplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) 12§ skyldig att
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
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Ansökan om upplåtelsetillstånd för sammankomster och
tillställningar i Tennisparken Vingåkers kommun
Arrangör
Namn: Hyresgäst (arrangör, förening, el. dylikt)
Organisationsnummer

Post/bankgironummer

Adress

Postnummer och ort

Fakturaadress om annat än ovan

Postnummer och ort

Kontaktperson

Mobiltelefon

Sammankomst/tillställning
Sammankomst/tillställning namn

Datum för sammankomst/tillställning

Målgrupp

Antal besökare

Tid för evenemanget inkl. tid för förberedelser och efterarbete:

____________________________

Har tagit del av de lokala ordningsföreskrifterna:

JA

NEJ

Program för evenemanget/tillställningen bifogas:
Beräknas evenemanget kräva utökade parkeringsmöjligheter?
Önskemål om hyra/lån av evenemangsutrustning:
• Kiosken enligt fastställd taxa
• Scenvagn enligt fastställd taxa
• El (inklusive kablage och elcentral)
• Tält 4 x 8 meter (max 3)
• Bord 1,8 meter (max 10)

JA
JA

NEJ
NEJ

JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA Antal ____
JA Antal ____

Platsansvarig (arrangören)
Platsansvarig (namn)
Telefonnummer

Mobilnummer

____________________________

_______________________________________

Ort och datum

Sökandes underskrift

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Säfstaholms Slott

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunens anteckningar
Dnr

Handläggare

Beslut om upplåtelsetillstånd

Sign

Information om tillstånd
Polistillstånd, F-skattsedel, registreringsbevis för livsmedelsanläggning, legitimation och kvitto på betald
avgift skall finnas tillgängligt vid sammankomst/arrangemang och kunna uppvisas på begäran av
kommunal tjänsteman.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av kultur- och fritidsnämnden i syfte att
registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att
publiceras på Vingåkers kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium,
beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte
omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade
personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vingåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden,
5643 Vingåker. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig
eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0151-191 00.
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Ansökan om upplåtelsetillstånd för torghandel i Tennisparken
Företag/ Förening/Skola och klass som söker torg- eller loppmarknadsplats
Organisationsnummer

Post/bankgironummer

Adress

Postnummer och ort

Fakturaadress om annat än ovan

Postnummer och ort

Kontaktperson

Mobiltelefon

Tidsperiod:

Datum__________

Veckodag __________

Innehar F– skattsedel:

Klockslag __________
:

JA

NEJ

Sortiment/varor att sälja

Övrig information

Har tagit del av de lokala ordningsföreskrifterna:

JA

NEJ

____________________________

__________________________________________

Ort och datum

Sökandes underskrift

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Säfstaholms Slott

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunens anteckningar
Dnr

Handläggare

Tilldelad torgplats

Beslut om upplåtelsetillstånd

Sign

Tid för upplåtelse

Information om tillstånd
Polistillstånd, F-skattsedel, registreringsbevis för livsmedelsanläggning, legitimation och kvitto på betald
avgift skall finnas tillgängligt vid sammankomst/arrangemang och kunna uppvisas på begäran av
kommunal tjänsteman.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av kultur- och fritidsnämnden i syfte att
registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att
publiceras på Vingåkers kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium,
beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte
omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade
personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vingåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden,
5643 Vingåker. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig
eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0151-191 00.
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Ansökan om uppställningsplats för snabbmatsvagn/foodtruck i
Tennisparken
Personuppgifter
Personnummer

Namn

Organisationsnummer

Företagsnamn

Adress

Postnummer och ort

Fakturaadress om annat än ovan

Postnummer och ort

Kontaktperson

Mobiltelefon

Ange storlek på vagn, höjd, bredd, längd:
Höjd __________

Bredd __________

Tidsperiod: Datum__________

Längd __________

Veckodag __________

Innehar F– skattsedel:
Är registrerad enligt livsmedelslagen hos kommunen:
Har tagit del av de lokala ordningsföreskrifterna:

Vikt __________

Klockslag __________
:

JA
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ

Beskriv din verksamhet
Utbud, målgrupp, företagsidé

____________________________

__________________________________________

Ort och datum

Sökandes underskrift

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Säfstaholms Slott

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunens anteckningar
Dnr

Handläggare

Tilldelad uppställningsplats för snabbmatsbil

Beslut om upplåtelsetillstånd

Sign

Tid för upplåtelse

Information om tillstånd
Polistillstånd, F-skattsedel, registreringsbevis för livsmedelsanläggning, legitimation och kvitto på betald
avgift skall finnas tillgängligt vid sammankomst/arrangemang och kunna uppvisas på begäran av
kommunal tjänsteman.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av kultur- och fritidsnämnden i syfte att
registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att
publiceras på Vingåkers kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium,
beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte
omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade
personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vingåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden,
5643 Vingåker. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig
eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0151-191 00.
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Handlingsprogram för Västra Sörmlands
Räddningstjänst 2016–2019
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Inom ett år efter ny mandatperiod ska handlingsprogrammet förnyas enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Västra Sörmlands Räddningstjänst direktion har
beslutat om förlängning av handlingsprogrammet för 2016–2019 till dess att nya
nationella riktlinjer är framtagna av MSB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-05
Handlingsprogram Västra Sörmlands Räddningstjänst
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-05-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-08-05
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/368

Handlingsprogram för Västra Sörmlands
Räddningstjänst 2016–2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att:
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Inom ett år efter ny mandatperiod ska handlingsprogrammet förnyas enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Västra Sörmlands Räddningstjänst direktion har
beslutat om förlängning av handlingsprogrammet för 2016–2019 till dess att nya
nationella riktlinjer är framtagna av MSB.
Skäl till beslut
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska handlingsprogrammet förnyas inom
ett år efter ny mandatperiod. Mandat att besluta om handlingsprogram ligger hos
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), men medlemskommunerna ska informeras
om beslutet.
Ärendets beredning
Västra Sörmlands Räddningstjänst direktion har beslutat om förlängning av
handlingsprogrammet för 2016–2019 i väntan på nationella riktlinjer är framtagna av
MSB.
Bakgrund
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ha ett
handlingsprogram. Handlingsprogrammet ska antas inom ett år efter ny mandatperiod.
Handlingsprogrammet redovisar också direktionens vilja och tolkning av
medlemsuppdraget. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett uppdrag
till förbundet för innevarande mandatperiod. Handlingsprogrammet är också underlag
för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt är
handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
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Regeringen beslutade under februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att se
över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogram ska nationellt likriktas för att underlätta jämförelser mellan
kommuner och för att förbättra kvalitén i handlingsprogrammen. MSB kommer att
komma med riktlinjer och förskrifter om vad handlingsprogrammen ska innehålla och
hur de ska struktureras.
Bestämmelserna i LSO (2003:778) lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Bilagor
1.Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst
Direktionens vilja 2016–2019.
2. Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll 2019-05-28

Beslutet skickas till
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Ralf Hedin
Kommunchef
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Inledning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. Handlingsprogrammet är
också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt
är handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument:

Dokument

Beskrivning

Antas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget.

Direktionen

Verksamhetsplan för
Räddningsinsats
Tillsyn
Utbildning och information
Undersökande och lärande

Redovisar förbundets förmåga,
d.v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet. Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet.

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning

Förbundschef

Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.

Respektive
funktionsansvarig

Kompetensutvecklingsplan
och övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens.

Stf räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet:
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt externutbildning och
information.
Utifrån dokumentet ovan finns ett gemensamt kompetensdokument som belyser
kompetens utifrån tjänst. Dokumentet i sin tur är utgångspunkt för
kompetensutvecklingsplan och övningsplan.
Plan för räddningsinsats har, förutom kompetensdokumentet, en larmplan samt
materiel- och utrustningsplan. Under materiel- och utrustningsplan finns en
förteckning över materiel och utrustning samt en investeringsplan som innefattar en
drift- och underhållsplan.
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Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen.
Medlemskommunerna

VISION
POLICY

RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS

SKYDD OCH
BEREDSKAP

PLAN FÖR SKYDD
OCH BEREDSKAp
Mål

FÖRBUNDSORDNING

UPPDRAG

Direktionen
Information till
allmänheten

HANDLINGSPROGRAM
Direktionens vilja

Policys
Planer
Värdegrund
Verksamhetsbeskrivning
Personaladm.
Riktlinjer

VSR

PLAN FÖR
RÄDDNINGSINSATS

LARMPLANER

PLAN
FÖR
TILLSYN

PLAN FÖR
UNDERSÖKANDE/
LÄRANDE

MATERIEL/UTRUSTNING
Förteckning

PLAN FÖR
UTBILDNING/
INFORMATION

KOMPETENS
Förmåga per tjänst

Personal
handbok
Drift- och
underhållsplan

Rutiner
Instruktioner
Reglementen

Övningsplan

Plan för
kompetensutveckling

PM

Ansvar
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö.
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas
alla människor, företag, organisationer och myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
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inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
situationen.
Handlingsprogrammet
beskriver
vilken
förmåga
som
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt.

Omvärldsbeskrivning
VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bl.a.
delta på seminarier, informationer och sociala medier.
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta
tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt
och lokalt är därför av största vikt.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område som alltid ska finnas
med då VSR planerar sin verksamhet.
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha
flyttats och även innefatta samhällets företrädare som räddningstjänst.
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att
VSR ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter,
men också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska känslan av ”vi
och dom”.
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RIB). I framtiden kan detta innebära
svårigheter att upprätthålla nuvarande operativ förmåga.
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom Svensk
räddningstjänst kan komma att förändras.
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta
dessa krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel.
Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o. dyl.) kommer att öka i
omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt
metod och taktik.
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar.
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från

4

91

HANDLINGSPROGRAM 2016-2019
- DIREKTIONENS VILJA
räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer
att vara mer behovsstyrt.

Verksamhetens omfattning
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO): sex uppdrag att







Samordna
Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.)
Tillsyn
Sotning
Räddningstjänst
Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring m.m.)

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar
ligger kvar hos medlemskommunerna.
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att
inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicid. VSR ska samordna
det brandförebyggande arbetet och medlemskommunerna samordnar övrigt
olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom enskild
att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete.
Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
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Medlemmarnas uppdrag
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan
www.vsr.nu.

Uppgift


Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde
så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa
olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Mål










Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor – som föranleder
räddningsinsats – ska minska över tid.
VSR har i uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att
den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för
räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet
samt möter framtidens krav.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att
medlemskommuner är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står
i centrum.
VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan
med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité
samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor - som kan föranleda räddningsinsats
- ska kontinuerligt öka.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska
vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.

Medgivanden

VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så medger*.

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett
andra larm eller andra viktiga omständigheter.
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Direktionens roll
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som
kommit fram i medlemsuppdraget.

Inriktning
Vision
VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!
Alla medarbetare i VSR verkar för att invånare, företag och andra organisationer
tar sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa olyckor. De är
medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de åtgärder som behövs.

Verksamhetsidé
VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.
”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en god beredskap med välutbildad
personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska
vara mer än vad drabbade kan förvänta sig.”
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rapporteras. Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i
linje med denna prioritering.
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Tätort
Underlätta för
den enskilde

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Landsbygd
Underlätta för den
enskilde (utbildning/info)

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Likvärdigt skydd,
men inte lika

VSRs verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig!

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst.
VSR har samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med samtliga
kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas.

Strategiska åtgärder
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemmarna
har beslutat.
Öka enskildas kunskap och förmåga
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.
VSRs resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker
som finns inom sitt närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på
sidan 12-17.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga
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att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt
område ska systematiskt kommuniceras.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd personal samt av RIBpersonal på ytterstationerna. Därmed förstärks också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett
eget ansvar och att öka förmågan.
Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har
en passiv roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för
t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller vid
granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska utveckla samarbetsformer
med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning.
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och
könsmässiga fördelning.
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Metoder för att mäta och utvärdera mål
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
insatsrapporter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.

Mål
Enskildas förmåga
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare ska
öka, VSR ska om möjligt medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i
medlemskommunernas ytterområden.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i
VSRs förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i insatsrapporteringen
och redovisas.
Framkomsttid
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med
framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till
skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som
ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Utföra räddningsinsatser
VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när
följande kriterier är uppfyllda.





det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna
samt omständigheterna i övrigt
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Skapa Mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring,
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal.
Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och
miljömässiga värden.

Rapportering
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt,
det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna
områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna
jämförelser inriktningen är att vara ”gröna” i olika jämförelser mellan kommuner.
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.

Medlemsdialog
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:






Medlemssamråd.
Årsredovisning.
Delårsrapport.
Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.
Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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Förmåga
Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas.

Zon Röd
Zon Rosa
Zon Gul
Zon Grön
Zon Grå

12
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ZON RÖD
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig. Men om du har
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget
skydd är avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON ROSA
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GUL
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GRÖN
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter 25 minuter kan det
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner
sprida sig till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning.
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället
för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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ZON GRÅ
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer vid
behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så stor
att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande
räddningstjänster som kommer efter 40-50 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riksinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28

24 (34)

Plats och tid

Brandstationen, Katrineholm, tisdag 28 febmari 2019, kl 17.30.

Beslutande

Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Tommy Björkdal (lV1)
Roger Eriksson (SD)
Abdulahi Hassan (S) (närvarande t o ffi § 22)
Berit Örtell (S)
Sten Holmgren (C)
rl'farian Loley (KD)

Ersättare

Therese Palm (S), Anna Ateg (S), Anna Lejon (1\1), i'vIats Karlsson (SD),
i'vlichael Hagberg (S) och Lars Levin (L).

Övriga deltagande

Anette Lundin, förbunds chef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Johanna Gustafsson, funktionsansvarig ekonomi och administration
i'vIarcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande

Utses att justera
Paragrafer 20-27

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28
Datum för

Datum för

2019-()(,- 2f

anslags uppsättande

2019-rYo-05'

Förvaringsplats
för protokollet

Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift
Namnförtydligande

anslags nedtagande

"%~OoOoOo~ OoOoOo' 'OoOoOo' ' ' OoOoOo' OoOoOo ' OoOo'

Asa Björlund

Utdrags bestyrkande
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Dir § 21

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28

26

Dnr 2019/26:2

Nytt handlingsprogram
Beslut

•

Direktionen beslutar att förlänga handlingsprogrammet till dess att nya
nationella riktlinjer är framtagna.

Beskrivning av ärendet

Uppdrag till VSR och Handlingsprogram
Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Uppdraget
ska förnyas eller omprövas inom ett år efter varje mandatperiod för att hålla den
politiska styrningen av förbundet levande.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram
för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod.
VSRs handlingsprogram antas av förbundsdirektionen samt fastställas av
respektive medlemskommuns fullmäktige.
Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för
VSRs handlingsprogram.
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att
se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utredarens förslag när det gäller Handlingsprogrammet är följande:
Handlingsprogrammen bör även i fortsättningen vara kommunernas
styrdokument.
Handlingsprogrammen ska nationellt likriktas för att underlätta jämförelser mellan
kommuner och för att förbättra kvaliten i handlingsprogrammen.
Atgärderna bör framför allt åstadkommas genom att Myndigheten för
samhälls skydd och beredskap bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter om vad
handlingsprogrammen ska innehålla och hur de ska struktureras.
VSR föreslår medlemskommunerna att förlänga befmtligt uppdrag och
handlingsprogram under tiden tills de nya riktlinjerna är klara för
handlingsprogrammen.

Justerandes sign
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Samluanträdes protokoll
Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28

27

Beslutsunderlag

Handlingsprogram 2016-2019
Expediering

Kommunfullmäktige, Kattineholms kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun

U tdrags bes tyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

Ks §

207
(214)
)
)

KS 2019/352

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
med rapporteringstillfälle 2019-04-30
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 funktionshinderomsorgsverksamheten finns för perioden tre beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är:
1) Den enskilde och föräldrarna har avböjt insatsen, varför den avslutats
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 för perioden inga beslut som inte är verkställda
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-25
Protokollsutdrag från Socialnämnden
Tjänsteutlåtande från Socialnämnden

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-06-25
Handläggare

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

KS 2019/352

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
med rapporteringstillfälle 2019-04-30
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 finns för perioden tre beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är:
1) Den enskilde och föräldrarna har avböjt insatsen, varför den avslutats
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 för perioden inga beslut som inte är verkställda.
Bilagor
Protokollsutdrag från Socialnämnden
Tjänsteutlåtande från Socialnämnden
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Ralf Hedin
Kommunchef
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Datum

2019 04 30
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2019 04 30
Förslag till beslut
Förvaltningen 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 finns 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.

VK300S v1.0 040416,
Tjänsteutlåtande rapport_soc.docx

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden tre
beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Den enskilde och föräldrarna har avböjt insatsen, varför den avslutats

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 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 finns för perioden inga beslut som inte är
verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns för perioden inga beslut som inte är
verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson

IFO chef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

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

2019-05-28
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SN 2019/143

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2019-04-30
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).
Rapporteringen från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande innehåll:
Inom äldre- och funktionshinderomsorgen finns för perioden tre beslut som ej
verkställts.
Orsakerna till detta är
l. Den enskilde och föräldrarna har avböjt insatsen, varför den avslutats
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 för perioden inga beslut som inte är verkställda.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfålle 2019-0430, 2019-04-30

Beslutet skickas till
IVO
Kommunstyrelsen

(jl)t- $

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, social sekreterare, §§ 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

Justerande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

Ks §

208
(214)
)
)

KS 2019/445

Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av slutredovisningen och lägger den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Samtliga medlemsfullmäktige har beslutat att Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska avvecklas från och med 2019-01-01 och att
utse förbundsdirektionen till likvidator. SKTM: s verksamhet med personal övertas av
Region Sörmland.
Direktionen har vid sammanträde den 15 maj 2019 hanterat frågan om
slutredovisning. Direktionen beslutade vid sammanträde att:
1. Slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar
godkänns.
2. Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
3. Slutredovisningen delges medlemmarna.
4. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avregistreras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13
Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med
tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

115

vingaker.se

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-08-13
Handläggare

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

KS 2019/445

Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1. Kommunfullmäktige tar del av slutredovisningen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samtliga medlemsfullmäktige har beslutat att Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska avvecklas från och med 2019-01-01 och att
utse förbundsdirektionen till likvidator. SKTM: s verksamhet med personal övertas av
Region Sörmland.
Direktionen har vid sammanträde den 15 maj 2019 hanterat frågan om
slutredovisning. Direktionen beslutade vid sammanträde att:
1. Slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar
godkänns.
2. Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
3. Slutredovisningen delges medlemmarna.
4. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avregistreras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen
och lägga den till handlingarna.
Bilagor
Slutredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med
tillhörande bilagor
Mattias Gustafsson
Tf. kommunchef

116

Slutredovisning

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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Till Slutredovisningen hör följande bilagor:
• Meddelande om förändring av avtalspart, 2018-11-12
• Protokoll § 3, 2018-10-04
• Aktieöverlåtelse Länstrafiken Sörmland AB, 2018-12-18
• Aktieöverlåtelse AB Transitio, 2018-12-18
• Aktieöverlåtelse Samtrafiken Sverige AB, 2018-12-18
• Underlag utskiftning av tillgångar vid likvidation
• Resultaträkning per 2019-03-31
• Balansräkning per 2018-12-31
• Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering,
Landstinget Sörmland, 2018
• Förbundsordning för SKTM, från 2016-06-16
• Överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se
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Slutredovisning
Avvecklingsprocessen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Samtliga medlemsfullmäktige har beslutat att Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska avvecklas från och med 2019-01-01 och att utse
förbundsdirektionen till likvidator. SKTMs verksamhet med personal övertas av Region
Sörmland.

Likvidators förvaltningsberättelse
Landstinget Sörmland beslutade tillsammans med Regionförbundet Sörmland och SKTM att
bilda region från 2019-01-01. Region Sörmland övertog och fortsatte driften av verksamheten
från 2019-01-01. Regionen har tagit över de fordringar och skulder som SKTM hade 2018-12-31.
Vidare övertog regionen ansvaret för SKTMs avtal som har fortsatt giltighet under år 2019 och
framåt. Samtliga avtalsparter har informerats om att Region Sörmland går in som ny avtalspart,
se bilaga Meddelande om förändring av avtalspart.
Vad gäller avtal om bankkontoinnehav hos vissa banker ställer dessa krav på särskild form för
överlåtelse. Dessa överlåtelser är därför mer tidskrävande än andra avtalsöverlåtelser, men
beräknas kunna formaliseras i direkt anslutning efter sommaren (se nedan avsnitt Återstående
åtgärder inför likvidationens avslut).
SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet och där regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva
gallringsbeslut för de handlingar som tas emot, se bilaga Protokoll 181004 § 3.
Hantering av pensionsåtagande för SKTMs tidigare anställda som från och med 2019-01-01
tillhör Region Sörmland kommer per årsskiftet att flyttas från SKTMs avtal hos KPA Pension till
Region Sörmlands motsvarande avtal hos KPA Pension.
SKTMs finansiella anläggningstillgångar i form av aktier har överlåtits till Region Sörmland till
bokfört värde. Det gäller aktier i det helägda dotterbolaget Länstrafiken Sörmland AB såväl som
aktier i bolagen AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB, se bilagor Aktieöverlåtelseavtal AB
Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger åtta fastigheter i form av
bussdepåer i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker, samt en
raststuga för förare i Nyköping.
Under arbetet med regionbildningen belystes också behovet av att hantera ansvaret för
eventuella miljöskulder kopplade till SKTMs verksamhet. Det bedömdes som rimligt att
medlemmarna kom överens om ett gemensamt ansvar för erforderliga åtgärder om det skulle
visa sig vara aktuellt. I sammanträdet den 4 oktober 2018 rekommenderade direktionen
respektive medlemsfullmäktige att godkänna framtaget förslag till avtal om miljöskuld. Detta
avtal cirkuleras nu för samtliga medlemmars undertecknande, vilket beräknas vara fullbordat
inom kort.
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Beslutet om att SKTMs samtliga tillgångar ska överlåtas till Region Sörmland omfattar även
SKTMs aktieinnehav i bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB. Denna överlåtelse förutsätter dock
övriga delägares samtycke till överlåtelsen och eftersom samtliga delägare inte har hunnit
besluta om detta samtycke har överlåtelsen ännu inte kunnat formaliseras (se nedan avsnitt
Återstående åtgärder inför likvidationens avslut). Formaliseringen beräknas dock att kunna
genomföras innan sommaren 2019.
Övergången baseras på bokslut per 31 december 2018, som har granskats av SKTMs revisorer.
Principerna för hantering av tillgångar och skulder i likvidationen har beslutats av medlemmarna
i samband med beslut om likvidation. Det innebär exempelvis att SKTMs eget kapital återbetalas
till medlemmarna och att Region Sörmland övertar tillgångar och skulder.
Under första kvartalet 2019 har kundfordringar, leverantörsskulder, skatter m.m. reglerats.
Återstående balansposter kommer att överföras till Region Sörmland i samband med att det
egna kapitalet återbetalas. Där ingår bland annat interimsposter samt upplupna skulder till
personal och semesterlöneskuld.
Fördelning av det egna kapitalet sker enligt principerna i förbundsordningen. SKTMs
balansräkning är därmed avvecklad. Se bilaga; Underlag utskiftning av tillgångar vid likvidation.
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931, kan efter att
tillgångarna fördelats avregistreras.
Angående kallelse på okända borgenärer så föreligger ingen rättslig skyldighet för SKTM.
Eventuella krav från okänd borgenär kan riktas mot någon medlem och medlemmarna svarar
sedan solidariskt för sådan skuld.
I egenskap av dåvarande Sörmlands läns regionala kollektivtrafikmyndighet ingick SKTM en
proprieborgen för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta åtagande hade även
medlemmarna ett borgensåtagande. Genom beslut i samtliga medlemsfullmäktige om
överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län har detta borgensåtagande
överförts och ska ensamt bäras av Region Sörmland i egenskap av ny regional
kollektivtrafikmyndighet i länet, se bilaga Överenskommelse om kollektivtrafiken i
Södermanlands län.

Formell hantering
Direktionen har vid sammanträde den 15 maj 2019 hanterat frågan om slutredovisning.
Direktionen beslutade vid sammanträde att:
1. Slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar godkänns.
2. Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
3. Slutredovisningen delges medlemmarna.
4. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avregistreras.
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Återstående åtgärder inför likvidationens avslut
Ovan beskrivs två åtgärder som ännu inte har vidtagits under likvidationsarbetet, men som
beräknas ha vidtagits under sommaren/tidig höst 2019. Av SKTMs förbundsordning framgår att
likvidationen ska fortsätta under tiden det finns behov av ytterligare likvidationsåtgärd.
Likvidationens formella avslut kommer således att inträffa när:
 Vissa avtal om bankkontoinnehav formellt har överlåtits till regionen, samt
 Överlåtelsen av SKTMs aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till följd av samtliga delägares
godkännande har överlåtits till regionen, se avtalsutkast i bilaga Utkast på
aktieöverlåtelseavtal Mälardalstrafik MÄLAB AB.
Direktionen kommer att informeras om vidtagandet av dessa åtgärder vid nästkommande
direktionssammanträde, dvs. den 20 september 2019. Därefter informeras även medlemmarna
om de vidtagna åtgärderna, varefter likvidationen är slutförd utan krav på ytterligare åtgärder.
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Övergripande granskning av slutredovisningen

Kommunalförbundet Sörmlands Kommunaltrafikmyndighet

1

Bakgrund, syfte och omfattning
Samtliga medlemsfullmäktige har fattat beslut om att Kommunalförbundet
Sörmlands Kommunaltrafikmyndighet (SKTM) ska avvecklas från och med
den 1 januari 2019 och där verksamhet inklusive personal , avtal och övriga
förpliktelser övertas av Region Sörmland .
EY har fått i uppdrag av Region Sörmland (SKTM) att uttala oss om
Slutredovisningen .
I förbundsordningen § 21 framgår hur förbundet kan likvideras och upplösas
och vad som gäller i samband med detta.
Granskningen avser en översiktlig granskning av slutredovisningen som
omfattas av förvaltningsberättelse samt bilagor såsom resultaträkning per
den 31 mars 2019 samt balansräkningen per den 31 december 2018.
Vi har även tagit del aven balansräkning per 30 juni 2019 som ej ingått i
slutredovisningen .
Aterbetalning av det egna kapitalet till medlemmarna har ej utförts vid
avlämnandet av denna rapport.
Per den 1 januari 2019 övertogs samtliga tillgångar och skulder av Region
Sörmland från SKTM . Vi har ej granskat den transaktionen då den , enligt
uppgift, granskats av revisorerna i Region Sörmland . SKTM's balansräkning
per 31 december 2018 granskades i samband med revisionen av
årsbokslutet där det vi avlämnat en separat rapport.

2

Iakttagelser vid övergripande granskning

2.1

Förvaltningsberättelsen
Avser likvidatorns förvaltningsberättelse som omfattar processen kring
avvecklingen och slutredovisningen . Vi har tagit del av
förvaltningsberättelsen och har inga noteringar.

Medlem i Ernst & Young Global LImited
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2.2

Resultaträkning
Vi har tagit del av resultaträkningen per den 31 mars 2019 som bilagts
slutredovisningen . Där framgår transaktioner på två konton, ett intäktskonto
och ett kostnadskonto . Dessa transaktioner, som uppgår till 629 790 kr, tar ut
varandra , och innebär således ingen resultatpåverkan. Vi har ej granskat
underliggande dokumentation rörande dessa poster.

2.3

Balansräkningen
Det framgår i slutredovisningen att kundfordringar, leverantörsskulder, skatter
mm har reglerats och att återstående poster ska överlåtas till Region
Sörmland i samband med att det egna kapitalet återbetalas till
medlemmarna. Där ingår bland annat interimsposter samt upplupna skulder
till personal och semesterlöneskuld .
Vi har tagit del av Daiansrakningen per den 30 Juni 20 i 9 som visar au det
finns ett flertal balansposter som kvarstår i bokföringen, såsom inventarier,
_____ ....... __ 1;.;. ___ 1, • • I..J _ _ _ _ _ _ : ____ • • _;.;. ...... _: ____ .... 1,. ,I...J __ "':11 1 ... _'&:1,. ,_ ... I,_.&. _.&. ....
;:I C I I IC;:IlCI IU I IC;:II\.UIUCI , !-'CI I;:IIUI I;:IClV;:IClUI III Il::jClI , ;:II\.UIUCI Ull I I Cllll\.VCll\.Cl Cl~ .

Enligt information från ekonomfunktionen inom Region Sörmland har dessa
poster redovisningsmässigt övergått till Region Sörmland och redovisats mot
ett avräkningskonto gentemot SKTM . Detta har ej skett på motsvarande sätt
för SKTM utan kommer enligt uppgift att ske först i samband med
återbetalningen av det egna kapitalet till medlemmarna. Vi har fått bekräftat
via mail att samtliga balansposter i SKTM per den 30 juni förutom
banktillgodohavanden samt det egna kapitalet utgör en fordran/skuld
gentemot Region Sörmland. Vi har ej erhållit verifierande underlag rörande
avräkningskontot mellan Region Sörrnland och SKTM. Någon ytterligare
granskning från oss har sålunda ej genomförts.

2.4

Eget kapital
Vi har erhållit en specifikation (bilaga till slutredovisningen) rörande det egna
kapitalet, fördelat till respektive medlem. Vi har granskat att fördelningen
överensstämmer med den som är reviderad i årsbokslutet och att den är
oförändrad per den 30 juni 2019.
Aterbetalningen till medlemmarna har ej genomförts vid tidpunkten för denna
övergripande granskning.

3

Slutsats
Under förutsättning att samtliga balansposter som redovisas i den
balansräkning som vi erhållit per 30 juni 2019 avser fordran/skuld gentemot

Kommunalförbundet Sörmlands
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Region Sörmland , utöver banktillgodohavanden samt det redovisade egna
kapitalet, och inte påverkar resultaträkningen , bedömer vi att
slutredovisningen ger en rättvisande bild av avvecklingen och överlåtelsen av
verksamheten till Region Sörmland

Nyköping den 5 juli 2019

Kommunalförbundet Sörmlands

3 (3)

Kommunaltrafikmyndighet
Övergripande granskning av slutredovisningen
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Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Sammanträdesdatum:

2019-05-15, kl. 08.35 - 08.45

Plats:

Eskilstuna kommun

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Mattias Claesson (e), ledamot
Carl Werner (MP), leda mot (skype)
Christina södling (S), ledamot (skype)
sarita Hotti (S), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot (skype)
Göran Dahlström (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Anne li e Bengtsson (S), ledamot

Förhindrade:

Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Ann -Sofie Lifvenhage (M), ledamot

Övriga närvarande:

Jan Grön lund, (Region Sörml and), tjänsteperson
Helena Ekroth (Region Sörmland), tjänsteperson
Henrik sollenborn (Region Sörmland), tjänsteperson
Helena Franss on (Region Sörmland), tjänsteperson
Hann a Bergström (Region Sörm land), tjänsteperson
Magnus Andersso n (Region Sörmland), tjänsteperson
Kenneth Hagström (Region Sörmland), tjän steperson

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Sö rmland strafiken

www.sormlandstrafiken.se

125
Sid 1 (10)

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands KoUektivtrafikmyndighet

§ 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden

Beslut
Direktionen godkände informationen.

Ärende
Under perioden 2019-03-06 och med 2019-05-08 har följande ärenden registrerats som
utgåe nde respektive inkommande.

Utgående skrivelser
2019-03-06 Medlemmarna: Kallelse och förslag till dagordning inför sammanträde i
direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fredagen den 15 mars 2019.
2019-04-10

Medlemmarna : Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
den 15 mars 2019 .

2019-04-10

Medlemmarna: Trafikbokslut 2018 med årlig rapport för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmynd ighet.

2019-04-10

Revisorerna: Protokollsutdrag avseende beslut om att förlänga de
förtroendevalda revisorern as uppdrag.

2019-05-08

Årsredovisning 2018 med begäran om att fullmäktigeförsamling behandlar frågan
om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands KOllektivtrafikmyndighet

Inkommande skrivelser
Inga inkommande skrivelser.
Avgående/nya ledamöter
Inga förändringar noterade.
Delegationsbeslut
2019-03-15 Beslut i bråd skande ärenden enligt kommunallagen.

1 9t7~
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§ 2 Information om revisorernas granskning av Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2018
Bilagor: Revisionsrapport för SKTM ÅR 201B samt Granskningsrapport bokslu t SKTM 2018

Beslut

Direktionen godkä nd e informati onen .

Ärende
Sörmlands Ko llektivtrafikmyndighets årsredovi sn ing för 2018 behandlades vid direktionens
sa mmanträde den 15 mars 2019. Seda n dess har även myndighetens sakkunniga och
fö rt roendeva lda revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet för 2018.
Efter genomfö rd granskning har revisorerna ko nst aterat följande:
Direktionen har i allt väsentligt bedrivit verksam het en på ett ändamålsenligt och från
ekonom isk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenska perna är i allt väsentligt rättvisa nde.
Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Resultatet enligt årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med de f inansiella mål och
verksamhe tsmå l so m direktionen uppstä llt.

Mynd ighetens revisore r t illstyrker att respektive fullmäktige bevi lja r ansvarsfrihet för
direktionen sa mt de enskilda ledamötern a i densamma .
Det kan i detta samma nh ang, och mot bakgrund av ovan, även noteras att Sö rml ands
Kollektivtrafikmyndighet den 8 maj 2019 översänt Årsredovisning 2018 till medlemmarna med
begäran om att respektive fullmäktigeförsamling behandlar frågan om ansva rsfrihet beviljas
eller ej för Sörmlands Kollektivt rafikmynd ighet samt för de enskilda ledamöte rn a i densamma.
Mot denna bakgrund föreslås direktionen godkänna inform ationen.

I
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§ 3 Upphävande av beslut
Bilaga: Protokaflsutdrag från direktionens sammanträde den 21 november 2018 § 2

Beslut

Direktionen beslutade att upphäva tidigare beslut om Verksamhetsplan och budget 2019-2021
för Kommunalförbundet Sörm land s Kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator 2019.
Ärende
Vid direktionens samma nträde den 21 november 2018 fattade direktionen beslut om
Verksamhetsplan och budget 2019-2021 för Kommunalförbundet Sörm lands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) i egenskap av likvidator under 2019. Det har sedermera kommit
att visa sig att det nu, i samband med att direktionen ska avge slutrapport för sin verksamhet,
finns skä l att upphäva beslutet.
An ledn ingen till beslutet är hänförligt i all väsentlighet till just avgivande av slutrapport men har
sin bakgrund även i den utgångspunkten som fanns redan vid tiden då beslut om likvidation
förelåg. Utgångspunkten vid den tiden var att avvecklingskostnader skulle bokas upp i
förbundet, det vill säga ingå i bokslutet för 2018 och därmed skulle bokslut 2018 kunna utgöra
underlag för utbetalning av eget kapital till medlemmarna och därefter regionens övertagande
av tillgångar och skulder.
Under inn evara nde verksamhetsår har regionen bokfört alla kostnader som avser SKTM och
2018 på avräkningskonto för att sedan stämmas av mot bokslutet. Det är ett pågående arbete
och bedömningen så här långt är att det är förhållandevis kostnadsneutra lt, det finns poster som
slår åt båda hållen, det vill säga både för mycket och för lite uppbokat.
I ovan nämnda ärende om likvidation fanns även ett tillägg, om att poster som i bokslutet visar
sig vara upptagna med ett för högt eller för lågt belopp sku lle kunna regleras en ligt
överenskommelse om beloppen bedömdes som väsentliga, vilket i sin tur ger ytterligare
an ledn ing till att Verksamhetsplan och budet 2019-2021 inte längre är relevant.
Då Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i kommande ärende § 4 avger sin
slutrapport för förbundets verksamhet till dess medlemmar finns skä l utifrån ovan redogörelse
att inför denna upphäva tidigare beslut om Verksamhetsp lan och budget 2019-2021 för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet under likvidation.
Utifrån ovan redogörelse före slås direktionen upphäva Verksamhetsplan och budget 2019-2021
för Kommunalförbu ndet Sörm lands Ko llektivtrafikmynd ighet.

.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Sörmlandstrafiken

www.sormlandstrafiken.se

128
Sid 4 (101

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

§ 4 Slutredovisning av Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet
Bilagor:
• Meddelande om förändring av avtalspart, 2018-11-12
• Protokoll § 3, 2018-10-04
• Aktieöverlåtelse Länstrafiken Sörmland AB, 2018-12-18
• Aktieöverlåtelse AB Transitio, 2018-12-18
• Aktieöverlåtelse Samtrafiken Sverige AB, 2018-12-18
• Underlag utskiftning av tillgångar vid likvidation
• Resultaträkning per 2019-03-31
• Balansräkning per 2018-12-31
• Utredning av behov av åtgärder inför region bildningen angående arkiv- och informationshantering,
Landstinget Sörmland, 2018
• Förbundsordning för SKTM, från 2016-06-16
• Överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län

Beslut
Direktionen besl utade att:
1. Slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovis ningshan dlinga r godkä nns.
2. Tillgångarna förde las enligt förbundsordningen.
3. Sl utredovisn inge n delges medlemmarna.
4. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmynd ighet avregistreras.

Ärende

Slutredovisning
Avvecklingsprocessen för Kommunalförbundet Sörmlands KOllektivtrafikmyndighe t
Samtliga medlemsfullm äktige har beslutat att Kommunalförbundet Sörml ands
Ko llektivtrafikmyndigh et (SKTM) ska avvecklas från och med 2019-01-01 och att utse
förbundsd irektio nen till likvidator. SKTM s verksa mhet med personal överta s av Region
Sörmland .

Likvidatars förvaltningsberöttelse
Landstinget Sörm land beslutade tillsammans med Regionfö rbund et Sörm land och SKTM att
bilda region från 2019-01-01. Region Sö rmland övertog och fortsatte driften av verksamheten
från 2019-01-01. Regionen har t agit över de ford ringar och skulder som SKTM hade 2018-12-31.
Vidare övertog region en ansvaret för SKTM s avta l som har fortsatt giltighet under år 2019 och
framåt. Samtliga avta lsparter har inform erat s om att Region Sörmland går in som ny avtal spart,
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se bilaga Medde lande om förändring av avta lspart. Vad gäller avta l om ba nkkontoin nehav hos
vissa banker stä ller dessa krav på särskild form för överlåtelse. Dessa öve rl åtelse r är därför mer
tidskrävande än andra avta lsöverlåte lse r, men be räknas kun na formaliseras i direkt anslutning
efter sommaren (se nedan avsnitt Återstående åtgärder infö r likvidationens avslut) .
SKTMs arkiv öve rl ämnas till regionarkivet och där regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva
ga llringsbeslut för de handlingar som tas emot, se bilaga Protokoll 181004 § 3.
Hante ri ng av pe nsionsåtagande för SKTMs tidiga re anstä llda som från och med 2019-01-01
t il lhör Region Sörmla nd kommer per årsskiftet att flyttas från SKTMs avta l hos KPA Pension till
Region Sörmlands motsvarande avta l hos KPA Pension.
SKTMs finansiella anläggn ingsti llgånga r i form av aktier har överlåtits ti ll Region Sörmland ti ll
bokfört vä rde . Det gä ller aktier i det helägda dotterbolaget Länstrafiken Sö rml and AB såvä l som
aktier i bo lagen AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB, se bilagor Aktieöve rl åte lseavtal AB
Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. Länstrafiken Sörm land AB äger åtta fastigheter i form av
bussdepåer i Eskilstuna, Flen, Ka trinehol m, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker, samt en
raststuga för föra re i Nyköping.
Und er arbetet med regionbildningen belystes också be hovet av att hantera ansva ret för
eventuella miljösku lder kopplade till SKTMs verksamhet. Det bedömdes som rimligt at t
medlemmarna kom överens om ett gemensamt ansva r för erfo rd erliga åtgärder om det skulle
visa sig vara aktuellt. I sammanträdet den 4 oktober 2018 rekommenderade direktionen
respektive medlemsfullmäktige att godkänna framtaget förslag t ill avtal om miljöskuld. Detta
avtal cirkuleras nu för samtliga medlemmars undertecknande, vilket beräknas vara fullbordat
inom kort.
Beslutet om att SKTM s samtliga tillgångar ska överlåtas till Region Sörmla nd omfatta r även
SKTMs aktieinnehav i bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB. Denna överlåte lse förutsätter dock
övriga delägares samtycke till överlåtelse n och eftersom samtliga delägare inte har hunnit
besluta om detta samtycke har överlåtelsen ännu inte kunnat form aliseras (se nedan avsn itt
Återstående åtgärder inför likvidatione ns avs lut). Formaliseringen beräknas dock att kunna
ge nomföras innan somma ren 2019.
Övergången baseras på bokslut per 31 december 2018, som har granskats av SKTMs revisorer.
Principerna för hantering av t illgångar och sku lder i li kvidationen har beslutats av medlemmarna
i samband med beslut om likvidation. Det innebär exempelvis att SKTMs eget kapital återbetalas
till medlemmarna och att Region Sörm land övertar tillgångar och sku lder.
Und er första kvartalet 2019 har kundfordringar, leverantörssku lder, skatter m.m. reglerats.
Återstående ba lansposter kommer att överfö ras till Region Sörml and i samband med att det
egna kapitalet återbeta las. Där ingår bland annat interimsposter samt upplupna sku ld er till
personal och semest erlönesku ld.
Fördelning av det egna kapita let sker enligt principerna i förbundsordningen. SKTMs
balansräkning är därmed avvecklad. Se bilaga; Underlag utskiftn ing av t illgångar vid likvidation .
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931, kan efte r att
tillgångarna fördelats avregistreras .
Angående kallelse på okända borgenärer så föreligger ingen rättslig skyldighet för SKTM.
Eventuella krav från okänd borgenär kan rikta s mot någon medlem och medlemmarna svarar
sedan solidariskt för sådan skuld.
I egenskap av dåvarande Sörmlands läns regiona la kollektivtrafikmyndighet ingick SKTM en
proprieborgen för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta åtagande hade även
medlemmarna ett borgensåtagande. Genom beslut i samtliga medlemsfullmäktige om
överenskommelse om kollektivtrafiken i Söderman lands län har detta borgensåtagande
överförts och ska ensamt bäras av Region Sörmland i egenskap av ny regional
ko llektivtrafi kmyndighet i länet, se bilaga Överenskommelse om kollektivtrafiken i
Södermanlands län.

Aterstående åtgärder inför likvidationens avslut
Ovan beskrivs två åtgärder som ännu inte har vidtagits under likvidationsarbetet, men som
beräknas ha vidtagits under sommaren/tidig höst 2019. Av SKTM s förbundsordning framgår att
likvidationen ska fortsätta under tiden det finns behov av ytterligare likvidationsåtgärd.
Likvidationens formella avslut kommer så led es att inträffa när:
•

Vissa avtal om bankkontoinnehav formellt har överlåtits till regionen, samt

•

Öve rlåtelsen av SKTMs aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till följd av samtliga delägares
godkännande har överlåtits till regionen, se avta lsutkast i bilaga Utkast på
aktieöve rl åtelseavta l Mälardalstrafik MÄLAB AB.

Direktionen kommer att informeras om vidtagandet av dessa åtgärder vid nästkommande
direktionssammanträde, dvs. den 20 september 2019. Därefter informeras även medlemmarna
om de vidtagna åtgärderna, varefter likvidationen är slutförd utan krav på ytterligare åtgärder.
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§ 5 Sörmland som länsregion - slutrapport
Bilaga: Projektrapport Region Sörmlond - genomförande 2019-05-07

Beslut

Direktio nen godkände informationen.

Ärende

Vid direktionens se na ste sa mmanträde den 15 mars 2019 redovisa des de huvudsakliga
aktiviteterna i direktionens arbete kopplat till regio nbildningen. Vid sa mma sammanträde
informe rad e sig direktionen om att f råga n om Sö rml and som länsre gion avsågs att
slutrappo rtera s vid kommande samma nträde. Detta sker här, dels genom detta ärende, dels
genom den slutrapport av förbund ets verksamhet so m direktionen avgett i tidiga re ärende § 4.
Förberede lsea rbetet inför regionbildningen genomfördes i projektform. Dels i form av ett
internt projekt inom SKTM dels i form av ett " huvudprojekt" där de tre parterna Land stinget
Sörmland, Sö rmland s Kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland ingick .
Det interna projektet inom SKTM drevs av projektledare och delprojektleda re ino m 12
delproj ekt; Styrning och ledning, Medarbetarna, Ekonomi, IT och tel efo ni, Webb, intranät och
varumärke, Avveckling - avtal och åtagande n, Avveckling - form för överlåtelse, Avvecklinglikvidation av mynd igheten, Skatteväxling, Verksamhetsorganisation - samverkansmodell, Arkivoch inform ationshantering samt Flyttplan. Flertal av dessa tangerad e eller bed revs synkront
med delprojekt i " huvudprojekt et" . Numer är regionbildninge n genomförd och det återstå r från
projektet, som tidigare beskrivits endast ett antal smä rre, ännu inte fullföljda uppgifter. Utöver
det är värt att nämnas att den eft erlängt ade sa mloka lise ringen i Nyköping till slut kom att ske
för närmare ett par veckor seda n, i slutet av april. Genom detta har forna SKTM numer lämnat
loka lerna på Tingshusplatsen i Nyköping.
Vad sedan gäller " huvu dprojektet" så bifogas här slutrapporten för detsa mma . Huvudprojektet
drevs i sin tur genom nio delprojekt; Styrm odell mål och budget, Skatteväxling, Namn visuell
id entitet och webb, Uppgifter och arbetssätt inom regional utveckling och kollekti vtrafik,
Verksa mhetsöve rgå ng, IT, Verksamhetsorganisation, Avveckling av Regio nförbund et Sö rml and
och Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Samlokalisering. För
huvudprojekt et fanns projektledare och för sa mtliga delprojekt, delprojektledare.
Huvudprojektet s projektmål enligt nedan är samtliga uppfyllda :
•

Ansökan om att få bilda Region Sörmland - i enlighet med Lag (2010 :630) om regionalt
utvecklingsansvar har lämnats till regering och rik sdag.
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o

Förslag på uppdrag, politisk- och tjänstemannaorganisation samt samverkansmodell
mellan regionen och länets kommuner har tagits fram.

o

Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget
Sörmland har tillsammans bildat Region Sörmland.

Utestående är, trots ett intensivt arbete under hösten 2018, dels ett antal organisatoriska och
praktiska frågor som successivt hanterats och hanteras inom ramen för Region Sörmland
linjeorganisation dels att organisera sig för och fortsätta sträva mot måluppfyllelse för
huvudprojektets samtliga effektmål som sattes för region bildningen:
o

Sörmland är en attraktiv plats att leva, verka och växa i.

o

Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara StockholmsMälarregionen.

o

Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns
goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service.
Här har vi ett gott liv.

o

Region Sörmland har en stark och effektiv regional politisk organisation.

o

Inom regional samverkan sker i fora med tydliga uppdrag och effektiva utvecklings
processer.

Med utgångspunkt ur ovan slutredogörelse för regionbildningen föreslås direktionen här att
godkänna informationen.
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A.

Övriga frågor

B.

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en trevlig sommar.

Å direktionens vägnar önskade Magnus Leivik ordförande en trevlig sommar.

Vid protokollet

------'I~

Y---

Helena Fransson

Sekreterare

Justeras

Ordförande
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DETTA AKTIEÖVERLATELSEAVTAL ("Aktieöverlåtelseavtalet") är träffat dag som
anges nedan (" Avtalsdagen") mellan:
(l)

Landstinget Sörmland, 232100-0032, ("Köparen"); och

(2)

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 222000-2931
("Säljaren").

Parterna benämns gemensamt "Parterna"
1.

BAKGRUND

1.1

AB Transitio, 556033-1984, ("Bolaget") förser de regionala kollektivtrafikmyndigheter
med moderna och miljöeffektiva tåg för den regionala spårtrafiken.

1.2

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 20 000 000 kr fördelat på 200 000 aktier med
kvotvärde om 100 kr per aktie. Säljaren äger 10 000 st aktier i Bolaget C' Aktierna").

1.3

Till följd
av att Säljarens ansvar som
Sörmlands läns regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lagen (20 l O: 1065) om kollektivtrafik den l januari
2019 avses överlåtas till den nybildade Region Sörmland har behov av förändringar i
ägandet av Bolaget uppkommit. Genom Aktieöverlåtelseavtalet överlåts aktierna till
Köparen som ny regional kollektivtrafikmyndighet för Sörmlands län.

2.

ÖVERLATELSEAVAKTIER

2.1

Säljaren överlåter och försäljer Aktierna till Köparen i enlighet med villkoren i detta
avtal.

2.2

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar och
begränsande sakrätter av vad slag det vara må.

3.

TILLTRÅDE

3.1

Tillträde skall ske den l januari 2019 ("TilIträdesdagen").

3.2

På Tillträdesdagen, eller den tidigare eller senare dag som parterna enas om, skall
Säljaren överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transporterade på
Köparen.

4.

KÖPESKILLING

4.1

Köparen skall som köpeskilling för Aktierna på Tillträdesdagen erlägga ett belopp om l
000 000 kr ("Köpeskillingen") genom överföring till av Säljaren anvisat bankkonto.

4.2

Köpeskillingen skall regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras.

5.

HEMBUDSFÖRBEHALL

5.1

Parterna är medvetna om att överlåtelsen av Aktierna förutsätter att övriga aktieägare
inte påkallar sin rätt enligt bolagsordningens hembudsklausul.

6.

AKTIEÖVERLATELSEAVTALETS OMFATTNING

6.1

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller Parternas hela överenskommelse med avseende på
försäljningen av Aktierna och ersätter alla andra eventuella avtal och uppgörelser
därom.
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7.

ÄNDRINGAR

7.1

Ändringar i eller tillägg ti Il Aktieöverlåtelseavtalet är endast giltiga om de upprättats
skriftligen och undertecknats av Parterna.

8.

TVISTER

8.1

Tvist i anledning av Aktieöverlåtelseavtalet skall i första hand avgöras genom
förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska
tvisten prövas av allmän domstol.

Detta aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Säljaren
och Köparen tagit var sitt.

Nyköping den

2018

För

För

Landstinget Sörmland

Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

~Cacthvl'h

....................../~~ ........ .... .
Monica Johansson

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

Monica Johansson
Ordförande

~~~

..

Lan stingsdirektör
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Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i
Sörmland AB

mellan

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

och

Landstinget Sörmland
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Detta avtal avseende överlåtelse av aktier ("Överlåtelseavtalet") har denna dag slutits
mellan:

Kommunalförbundet Sörmland s kollektivtrafikmyndighet, org. nr 222000-2931, med
registrerad adress Box 591 , 611 10 Nyköping ("Säljaren")
och
Landstinget Sörmland, org. nr 232100-0032, med registrerad adress Repslagaregatan 19,
611 88 Nyköping ("Köparen").

Säljaren och Köparen benämns nedan var för sIg som "Part" och gemensamt som
"Parterna".

1. Bakgrund
1.1

Säljaren äger samtliga 500 000 aktier (" Aktierna") i Länstrafiken i
Sörmland AB, org. nr 556194-6236 ("Bolaget").

1.2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Säljaren biträda
myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter som förvalta ingångna
avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för
enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik.

1.3

Köparen har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 hos
regeringen ansökt om att få övel1a det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lag (20 I 0:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir
landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs
in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta
ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010: 1065) om kollektivtrafik. Säljaren ska som en konsekvens av beslutet
avvecklas.

1.4

Säljaren önskar därför sälja och Köparen önskar köpa Aktierna. [ syfte att
reglera överlåtelsen av Aktierna ingår Parterna nu Överlåtelseavtalet.

2. Överlåtelse
2.1

Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen . förvärvar
härmed Aktierna från Säljaren. Äganderätten till Aktierna övergår till
Köparen på tillträdesdagen, förutsatt att villkoren enligt punkt 5 nedan är
uppfyllda.

3. Köpeskillingen och dess betalning
3. [

Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 39000 000 kronor, vilket motsvarar
aktiernas bokförda värde 2018-12-3 I.

3.2

Köpeskillingen ska regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras.
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4. Tillträde
4.1

Tillträde ska äga rum på tillträdesdagen på den plats som Parterna kommer
överens om. Tillträdesdagen sker enligt överenskommelse.
Vid Tillträdet ska följande åtgärder vidtas.

4.2

Säljaren och Köparen ska bekräfta att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda.

4.3

Säljaren ska:
(i)

till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna transporterade
på Köparen;

(ii)

tillse att Köparen in fårs som ägare av Aktierna i Bolagets aktiebok och
till Köparen överlämna aktieboken;

5. Villkor för Tillträde
5. I

Parterna är överens om att uppfyllandet av fåljande villkor är en
förutsättning för att Tillträde ska genomföras.
(i)

Förbundsdirektionen i Säljaren har fattat beslut om att godkänna
överlåtelsen av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet
och sådant beslut har även vunnit laga kraft.

(ii)

Respektive fullmäktige i Säljarens medlemmar har godkänt överlåtelsen
på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har
även vunnit laga kraft.

(iii)

Köparens har fattat beslut om att godkänna förvärvet av Aktierna på de
villkor som framgår av Överlåtelseavtalet.

(iv)

Säljarens medlemmar har ingått avtal gällande betalningsansvar för
eventuell miljöskuld i Bolaget.

(v)

Inga väsentliga brott ska fåreligga avseende garantierna i punkt 6.

6. Säljarens garantier
6.1

Säljaren har full oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga
aktier i Bolaget.

6.2

Både Säljaren och Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder
och förpliktelser i Bolaget. Säljaren lämnar därför inga övriga garantier,
utöver vad som angivits ovan.
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Överlåtelseavtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort: Nyköping

Ot1: Nyköping

Datum:/floZ/g-

Datum:

Kommunalförbundet Sörmlands

Landstinget Sörmland

lylcZ/t?

Kollektivtrafikmyndighet

~dla ZucJ~
Monica Jo nsson
Ordförande

t#~a~~
Johanss({n

i:.6hJ
Myndighetschef
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DETTA AKTIEÖVERLÅTELSEA VT AL ("Aktieöverlåtelseavtalet") är träffat dag som
anges nedan ("Avtalsdagen") mellan:
1.1

Landstinget Sörmland , 232100-0032, ("Köparen"); och

(1)

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 222000-2931
("Säljaren").

Parterna benämns gemensamt "Parterna".
2.

BAKGRUND

2.1

Samtrafiken i Sverige AB, 556467-7598, ("Bolaget") är ett tjänsteutvecklingsfåretag
med syfte att göra kollektivt resande enklare samt mer tillgängligt och pålitligt.
Bolagets ägs för närvarande gemensamt av 37 trafikföretag, varav Säljaren är ett.

2.2

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 2 824 000 kr fördelat på I 412 aktier med
kvotvärde om 2 000 kr per aktie. Säljaren äger 30 st aktier i Bolaget (" Aktierna").

2.3

Till
följd
av
att
Säljarens ansvar som
Sörmland s läns
regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lagen (20 l O: l 065) om kollektivtrafik den l januari
2019 avses överlåtas till den nybildade Region Sörmland har behov av förändringar i
ägandet av Bolaget uppkommit. Genom Aktieöverlåtelseavtalet överlåts aktierna till
Köparen som ny regional kollektivtrafikmyndighet föl' Sörmlands län.

3.

ÖVERLÅTELSE A V AKTIER

3.1

Säljaren överlåter och försäljer Aktierna till Köparen i enlighet med villkoren i detta
avtal.

3.2

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar och
begränsande sakrätter av' vad slag det vara må.

4.

TILLTEUlDE

4.1

Tillträde skall ske den l januari 2019 ("Tillträdesdagen").

4.2

På Tillträdesdagen, eller den tidigare eller senare dag som palterna enas om, skall
Säljaren överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transpOlterade på
Köparen.

5.

KÖPESKILLING

5.1

Köparen skall som köpeski II ing får Aktierna på Tillträdesdagen erlägga ett belopp om
60 000 kr ("Köpeskillingen") genom överföring till av Säljaren anvisat bankkonto.

5.2

Köpeskillingen skall regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras.

6.

HEMBUDSFÖRBEHÅLL

6.1

Av avsnitt 3.4 Bolagets aktieägaravtal framgår att aktieägare endast äger rätt att
överlåta aktier efter samtycke från Bolagets styrelse. Mot bakgrund av inrättandet av de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna genom lag (20 l O: 1065) om kollektivtrafik hal'
Bolagets styrelse fattat ett generellt beslut om samtycke avseende överlåtelse av aktier
till nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheter.

SLUTUTIQ.ST Al(TIEOVERLATElSEAVTAL SAMTRAFIKEN
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7.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALETS OMFATTNING

7.1

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller Parternas hela överenskommelse med avseende på
försäljningen av Aktierna och ersätter alla andra eventuella avtal och uppgörelser
därom.

8.

ÄNDRINGAR

8.1

Ändringar i eller tillägg till Aktieöverlåtelseavtalet är endast giltiga om de upprättats
skriftligen och undertecknats av Pmierna.

9.

TILLÄMPLIG LAG MED MERA

9.1

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk
rätt, med undantag för dess lagvalsregler.
Tvist i anledning av Aktieöverlåtelseavtalet skall i första hand avgöras genom
förhandling Patierna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska
tvisten prövas av allmän domstol.

Detta aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Säljaren
och Köparen tagit var sitt.

Nyköping den

Ir //$

2018

För

För

Landstinget Sörmland

Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

.~t((@~(0......... .
Monica Johansson
Vand .ngsstyrelsens ordförande

Monica Johansson
Ordförande

.... . . . . . . . !J. . . . . .
Ja
rön lund
Landstingsdirektör

elena Ekroth
Myndighetschef

2 143

600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Period 2018-12
Motpos X

Tillgångar/Skulder

Årets IB

Förändring

Ack utfall

1011 Anskaff värde utveckl, rättigh

0,00

0,00

0,00

1019 Ack avskr utveckl o rättigh

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1111 Anskaffningsvärde byggnader

0,00

0,00

0,00

1119 Ack avskrivningar byggnader

0,00

0,00

0,00

1171 Pågående till- och omb projekt

0,00

0,00

0,00

1181 Pågående nybyggnadsprojekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1131 Anskaffningsvärde mark

0,00

0,00

0,00

1151 Anskaff värde markanläggningar

0,00

0,00

0,00

1159 Ack avskr markanläggningar

0,00

0,00

0,00

Summa Mark och markanläggningar

0,00

0,00

0,00

Summa Immateriella tillgångar

Summa Byggnader

1201 Pågående arbeten mask o inv

0,00

7 809 585,75

7 809 585,75

69 986 107,92

-1 511 033,00

68 475 074,92

1219 Ack avskr Trafikinventarie

-41 485 746,03

-4 077 000,27

-45 562 746,30

1221 Anskaff värde medtekn app

0,00

0,00

0,00

1229 Ack avskr medtekn app

0,00

0,00

0,00

1231 Anskaff värde byggn iventarier

0,00

0,00

0,00

1239 Ack avskr byggnadsinventarier

0,00

0,00

0,00

977 265,00

0,00

977 265,00

1211 Trafikinventarie

1241 Anskaff värde bilar o transpm

-977 265,00

0,00

-977 265,00

1271 Ansk värde inven annan fastigh

1249 Ack avskr bilar o transpmedel

1 446 038,00

0,00

1 446 038,00

1279 Ack avskrivn inv annan fastigh

-1 446 038,00

0,00

-1 446 038,00

1 960 804,12

0,00

1 960 804,12

0,00

0,00

0,00

-1 161 786,78

-314 231,26

-1 476 018,04

29 299 379,23

1 907 321,22

31 206 700,45

1291 Ansk värde övr mask o inven
1295 Försäljn intäkt anl tillg int
1299 Ack avskrivn övr mask o inven
Summa Maskiner och inventarier
Sophie Ljungberg
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Tillgångar/Skulder

Förändring

Ack utfall

39 000 000,00

0,00

39 000 000,00

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

Summa Aktier och andelar

40 150 000,00

0,00

40 150 000,00

1371 Lån Länstrafiken

4 533 334,00

-4 533 334,00

0,00

1310 Aktier Länstrafiken Sörmland
1350 Aktier/andelar andra bolag

Summa Långfristiga fordringar

Årets IB

4 533 334,00

-4 533 334,00

0,00

73 982 713,23

-2 626 012,78

71 356 700,45

0,00

0,00

0,00

1512 Kundfordringar Raindance

83 519 356,46

-44 043 324,00

39 476 032,46

Summa Anläggningstillgångar
1511 Kundfordringar IFS

1515 Konverterade fakturor IFS

0,00

0,00

0,00

1519 Kundfordr ej reskontraförda

0,00

0,00

0,00

1591 Osäkra fordringar

0,00

0,00

0,00

-525 001,00

460 788,00

-64 213,00

1611 Manuella löner

0,00

0,00

0,00

1612 Negativ bruttolön

0,00

0,00

0,00

1613 Löne- och reseförskott

0,00

0,00

0,00

1615 Nettolöneavdrag, pers miljöbil

0,00

0,00

0,00

1616 Nettolöneavdrag, friskvård

0,00

0,00

0,00

1618 Fakturering negativ bruttolön

0,00

0,00

0,00

1640 Kortfr del av långfr fordr

2 266 666,00

-2 266 666,00

0,00

1651 Fordr 6% upphandlingsersättn

1 760 761,00

-47 400,00

1 713 361,00

283 600,00

47 868,00

331 468,00

1660 Fordran Koncernbolag

0,00

0,00

0,00

1661 Avräkning fakturering

0,00

0,00

0,00

1662 Avräkning kassa

222 933,00

-106 419,00

116 514,00

1663 Avräkning BABS

81 690,00

15 312,00

97 002,00

1671 Ing moms, skattsk verksamheter

0,00

0,00

0,00

1677 Ing moms, skattefr verksamh

0,00

0,00

0,00

1678 Ber ing moms förvärv utland

0,00

0,00

0,00

1679 Just moms vid överl e ändr anv

0,00

0,00

0,00

1592 Osäkra fordringar RD

1655 Avräkn f skatter och avgifter

Sophie Ljungberg
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Tillgångar/Skulder

Årets IB

Förändring

Ack utfall

3 736 092,82

1 542 971,18

5 279 064,00

0,00

0,00

0,00

1 411 668,97

275 657,32

1 687 326,29

1712 Upplupna räntor

0,00

0,00

0,00

1713 Interimsposter från IFS

0,00

0,00

0,00

1718 Avräkning periodisering

0,00

0,00

0,00

1719 Interimsfordringar övrigt

4 843 283,25

129 826,56

4 973 109,81

1722 Plockat ej utlevererat

0,00

0,00

0,00

1723 Prel ansk värde inv på lager

0,00

0,00

0,00

1724 Prel ansk värde inv utlev

0,00

0,00

0,00

1725 Prel ansk värde plock ej utlev

0,00

0,00

0,00

1781 Upplupna skatteintäkter

0,00

0,00

0,00

Summa Kortfristiga fordringar

1681 Red merv skatt skattsk v-heter
1687 Red moms skattef v-heter
1711 Interimsfordr reskontraförda

97 601 050,50

-43 991 385,94

53 609 664,56

1810 Aktier och andelar

0,00

0,00

0,00

1817 Utländska aktier o aktiefonder

0,00

0,00

0,00

1820 Obligationer, likv förvaltning

0,00

0,00

0,00

1821 Obligationer, kap förvaltning

0,00

0,00

0,00

1830 Certifikat, likv förvaltning

0,00

0,00

0,00

1831 Certifikat, kapitalförvaltning

0,00

0,00

0,00

1891 Värderegl akt o and likv förv

0,00

0,00

0,00

1892 Värderegl obl likv förv

0,00

0,00

0,00

1893 Värdereglering cert likv förv

0,00

0,00

0,00

1894 Värderegl akt o and kap förv

0,00

0,00

0,00

1895 Värderegl obl kap förv

0,00

0,00

0,00

1896 Värderegl cert kap förv

0,00

0,00

0,00

1910 Kassa

32 044,00

-147,00

31 897,00

1940 Bank

61 380 985,20

23 980 485,92

85 361 471,12

1941 BABS 47214-2
1942 Swish

0,00

0,00

0,00

110 312,00

5 172 017,52

5 282 329,52

Sophie Ljungberg
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Tillgångar/Skulder

Årets IB

Förändring

Ack utfall

1943 Swish Movingo Webb

0,00

42 132,00

42 132,00

1944 Swish Movingo APP

0,00

695 599,40

695 599,40

61 523 341,20

29 890 087,84

91 413 429,04

159 124 391,70

-14 101 298,10

145 023 093,60

233 107 104,93

-16 727 310,88

216 379 794,05

-51 854,54

-155,86

-52 010,40

-155,86

72,96

-82,90

-39 000 000,00

0,00

-39 000 000,00

2091 Balanserad vinst/förlus

0,00

0,00

0,00

2098 Vinst/förlust föregående år

0,00

0,00

0,00

-39 052 010,40

-82,90

-39 052 093,30

-2 572 000,00

-1 070 000,00

-3 642 000,00

Summa Kassa och bank
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
2010 Eget kapital ingående värde
2020 Årets resultat
2081 Medlemsinsats

Summa Eget kapital
2210 Pensionsskuld
2211 Särskild avtalspension
2220 Löneskatt, pensionsskuld
2221 Löneskatt, Särsk avtalspension
Summa Avsättningar
2399 Övriga långfristiga skulder
Summa Långfristiga skulder
2921 Semesterskuld årets

0,00

0,00

0,00

-623 967,40

-259 582,00

-883 549,40

0,00

0,00

0,00

-3 195 967,40

-1 329 582,00

-4 525 549,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 556 202,52

1 556 202,52

0,00

2922 Semesterskuld sparade

189 791,84

-1 513 410,56

-1 323 618,72

2923 Semesterskuld timmar

0,00

0,00

0,00

2924 Uppehållslöneskuld

0,00

0,00

0,00

-1 366 410,68

42 791,96

-1 323 618,72

-13 080,72

2 061,25

-11 019,47

-13 080,72

2 061,25

-11 019,47

-48 593 715,23

-345 571,17

-48 939 286,40

2412 Leverantörsskulder IFS

0,00

0,00

0,00

2419 Lev skulder ej reskontra

0,00

0,00

0,00

2501 Avräkning utb kredit från Kund

0,00

0,00

0,00

Summa Semesterskuld inkl. uppeh. lön
2912 Kompskuld
Summa Komp.skuld exkl. PO
2411 Leverantörsskulder
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Tillgångar/Skulder

Årets IB

Förändring

Ack utfall

2510 Skatteskulder

0,00

0,00

0,00

2531 Avräkning NOVA

0,00

0,00

0,00

2541 Avräkning Linkon

-514 119,00

133 765,00

-380 354,00

0,00

-104 120,00

-104 120,00

2542 Avräkning TIM

-9 630,00

2 143,00

-7 487,00

2544 Avräkning Movingo

2543 Avräkning SL

0,00

-1 671 496,49

-1 671 496,49

2545 Avräkning Kassa

0,00

0,00

0,00

2546 Avräkning BABS

0,00

0,00

0,00

2547 Avräkning Tågkompaniet

0,00

0,00

0,00

-32 223 331,58

6 082 191,51

-26 141 140,07

2599 Genomgångskonto för systemtran

0,00

0,00

0,00

2611 Utgående moms 25 %

0,00

0,00

0,00

2615 Utgående moms utl 25%

0,00

0,00

0,00

2621 Utgående moms 12%

0,00

0,00

0,00

2631 Utgående moms 6%

0,00

0,00

0,00

2632 Utg moms 6% Stn 360

0,00

0,00

0,00

2650 Redovisning moms, skattsk verk

0,00

2 468 532,00

2 468 532,00

-679 337,00

-207 043,00

-886 380,00

2751 Utmätning i lön

0,00

0,00

0,00

2550 Avräkning Trafikverket

2711 Personalens källskatt

2792 Personalbil

0,00

0,00

0,00

2799 Övriga löneavdrag

0,00

0,00

0,00

2821 Nettolöner

0,00

0,00

0,00

-725 920,46

-791 793,76

-1 517 714,22

2875 Avräkn för skatter och avg

0,00

0,00

0,00

2882 Gåvor och donationer

0,00

0,00

0,00

2883 Förskott fr pat/kunder/köpare

0,00

0,00

0,00

2895 Övr kortfr skulder

0,00

0,00

0,00

2860 Skuld Koncernbolag

2899 Avräkning övrigt
2911 Upplupna löneskulder Heroma

0,00

0,00

0,00

-228 936,08

5 572,05

-223 364,03
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Balansräkning
.

Tillgångar/Skulder

Årets IB

Förändring

Ack utfall

2915 Upplupen avgift löneväxling

0,00

0,00

0,00

2919 Övriga upplupna löneskulder

0,00

19 703,49

19 703,49

2931 Arbetsgivaravgift lagstadgad

-753 452,00

-148 548,00

-902 000,00

0,00

0,00

0,00

2932 Arbetsgivaravgift pensavgifter
2933 Arbetsgivaravgift avt försäkr

-76 826,81

-15 438,08

-92 264,89

-714 637,84

198 228,74

-516 409,10

2935 Upplupen löneskatt

-1 075 773,78

310 046,57

-765 727,21

2961 Uppl pens kost avg best pens

-1 373 000,00

-166 000,00

-1 539 000,00

2934 Upplupna sociala avgifter

2981 Förutbetalda skatteintäkter
2991 Interimsskulder
2992 Upplupna räntor
2994 Genomgångskonto

0,00

0,00

0,00

-54 775 304,95

-35 785 832,29

-90 561 137,24

0,00

0,00

0,00

246 453,00

45 679,00

292 132,00

2995 Återbetalningar NOVA

0,00

0,00

0,00

2997 Överskjutande inbetalning

0,00

0,00

0,00

2998 Interimsskulder, reskontra

-47 982 104,00

47 982 104,00

0,00

2999 Periodiseringskonto skolkort

0,00

0,00

0,00

Summa Övriga kortfristiga skulder

-189 479 635,73

18 012 122,57

-171 467 513,16

-190 859 127,13

18 056 975,78

-172 802 151,35

-233 107 104,93

16 727 310,88

-216 379 794,05

0,00

0,00

0,00

Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital, avsättn, skulder

Årets obokade resultat
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Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
§ 2 Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Nyköping.
§ 3 Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker samt Landstinget Sörmland.
§ 4 Förbundets ändamål
Förbundets syfte är att fungera som regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Förbundet 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.
§ 5 Förbundets uppgifter
Förbundet är regional kollektivtrafikmyndighet för Södermanlands län och svarar inom länet
för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Det ankommer på förbundet att bland annat:
- Upprätta ett trafikförsörjningsprogram för länet. I programmet ska mål för den regionala
kollektivtrafiken fastställas.
- Fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet eller efter särskild överenskommelse med annan myndighet.
- Ansvara för att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten genomförs.
Förbundet kan överlämna befogenheter till annan i den ordning som föreskrivs i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik.
Förbundet har möjlighet att äga bolag.
Efter särskild överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den regionala
kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana
transporttjänster.
§ 6 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
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§ 7 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val
till fullmäktige har ägt rum i hela landet. I samband med förbundets bildande ska den första
mandatperioden utgöras av tiden från och med den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december
2014.
Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser en
(1) ledamot och en (1) ersättare. Landstinget utser fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast
den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Landstingsfullmäktige ska även
besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av landstinget.
Bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i
direktionen. En vice ordförande utses av direktionen bland ledamöterna från
medlemskommunerna.
Direktionen kan besluta om att inrätta ett arbetsutskott. Om direktionen beslutar att inrätta ett
arbetsutskott ska det bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, varav minst en (1)
ledamot från landstinget och en (1) ledamot från kommunerna. Mandattiden för eventuellt
arbetsutskott ska vara densamma som för direktionen.
§ 8 Offentlighet
Direktionens sammanträden ska vara offentliga. Direktionen kan dock besluta om att helt eller
del av sammanträde ska vara slutet.
Det sammanträde vid vilket direktionen ska fastställa budgeten ska alltid vara offentligt.
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga meddelanden ska
anslås på landstingets anslagstavla, vilken också ska vara officiell anslagstavla för förbundet.
Kungörelser om direktionens sammanträden ska annonseras i enlighet med direktionens
anvisningar.
§ 10 Det första sammanträdet vid ny mandatperiod
Den avgående direktionen ska utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion.
§ 11 Rätt att väcka ärenden
Ärenden i direktionen får väckas av:
Ledamot i direktionen
Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse
Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet
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§ 12 Särskilda majoritetskrav
Direktionens beslut fattas med enkel majoritet.
I följande ärenden ska dock minst tolv (12) av ledamöterna vara överens om beslutet för att
det ska gälla:
Beslut om trafikförsörjningsprogram
Beslut om budget
Beslut om förvärv, bildande eller avyttring av bolag
§ 13 Särskilda representanters närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt
att närvara och yttra sig vid sammanträden.
§ 14 Ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare
Arvoden och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare i direktionen,
revisorerna samt andra, som utfört av direktionen beslutade uppdrag, ska utgå från bestämmelserna om riksdagsarvoden. Arvodeskommittén i Eskilstuna kommun ska bereda
beslut i frågan om förslag till arvodesreglemente och annan ekonomisk ersättning för
förbundet. Förslaget ska underställas direktionen för beslut.
§ 15 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Direktionen ska samråda
med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska
fastställa budgeten senast den 15 maj. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten
enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § KL. När budgeten fastställs bestämmer direktionen
storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 18 §.
Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna minst en gång
per år.
Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten fastställas av den nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå.
§ 16 Skuldsättning m.m.
Förbundet får inte ingå borgensförbindelse utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får
inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande men däremot kortfristiga
lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital.
§ 17 Revision
Förbundet ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i direktionen.
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Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och avge berättelse till medlemmarnas
fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet. De valda revisorerna har rätt att upphandla sakkunnigt biträde för revisionsarbetet.
§ 18 Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader
Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader regleras i enlighet med bilaga.
§ 19 Uppgifter som överförs från medlem
Uppgifter som överförs från landstinget eller en eller flera kommuner till förbundet ska regleras i särskild ordning.
§ 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder enligt följande
fördelning. Landstingets andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder. Kommunernas
andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder fördelat efter respektive kommuns
invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte.
§ 21 Medlems utträde ur förbundet
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år räknat från den tidpunkt då uppsägningen skriftligen anmäldes till direktionen plus den ytterligare tid som kvarstår fram till nästföljande årsskifte. Vid utträdet har utträdande medlem rätt till sin andel i
förbundets tillgångar eller skyldighet att svara för sin andel av förbundets skulder enligt med
vad som framgår av 20 §.
§ 22 Förbundets likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera
av medlemmarna utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sitt
ändamål inte längre finns.
När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas
enligt principerna i 20 § i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av direktionen i
egenskap av likvidator.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen
ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna
är förbundet upplöst.
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
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direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmar i förbundet inom ett år
från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd,
skall likvidationen fortsätta.
§ 23 Tvister
Tvist mellan förbundet och en förbundsmedlem avgörs vid allmän domstol.
§ 24 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av direktionen och beslutas av medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till direktionen påkalla ändring av förbundsordningen.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 januari 2012, då fullmäktige i samtliga medlemskommuner och landstinget godkänt densamma.

Dokumentändringar
Ändringshistorik
Version
1.1

Datum
2015-01-08

1.2

2016-02-16

Ändring
Dokumentet upprättat
Beslutat av direktionen
Dokumentet försett med standardutseende

Handläggare
Helena Ekroth
Peter Dädeby
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Koltektivtrafikmyndighet

Nyköping den 12 / 11 2018

Meddelande om förändring av avtalspart
Den 1 januari 2019 avvecklas Kommuna lförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
och verksamheten, inklusive dess avtalsåtaganden, överlåts istället till nya Region Sörmland,
organisationsnummer 232100-0032. Avvecklingen, och förändringen enligt detta meddelande,
gä ller under förutsättning att beslutet om avveckling fastställs hos respektive
medlemsfullmäktige.
De uppdrag som utförs från och med 1 januari 2019 och som tidigare fakturerats SKTM ska
faktureras Region Sörmland. Följande fakturadress och elektroniska identiteter kommer att gälla
för Region Sörmland:
Fal.'turaadress

Region Sörmland

Organisationsnummer

Box 529
631 07 Eskilstuna
232100-0032

Sve-meddeland~n

7340127700029~t.SE2321000032

Peppol id (Sve Bis 5A 2.0)

232100-0032, 0007:2321000032

I övrigt gäller avtalet oförändrat.
Information avseende sekretess
Med anledning av ovan avtalsförändring genomför myndigheten även en sekretessprövning av
samtliga våra avtal. Vi vill därför att ni meddelar oss om ni begär sekretess på något innehåll i
avtalet mellan myndigheten och er. Sådant meddelande ska senast den 26 november skickas till
kollektivtrafikmynd igheten@dll.se med rubriken "Avtalssekretess" . För att vi ska kunna beakta
er begäran ska ni uppge vilket stycke/avsnitt begäran avser och motivera begäran med lagstöd.
Om någon begäran inte kommer in och/eller myndigheten även i övrigt bedömer att skäl för
sekretess i avtalet saknas kommer avtalet i dess helhet att utgöra en allmän handling som
lämnas ut på begäran. Notera även att myndigheten, oaktat en begäran, inte kan garantera ert
önskemål om sekretess.
Frågor om detta meddelande besvaras av:
Emma Ehrenkrona, Ekonomichef 072 - 14342 32

Nyköping som ovan

Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

~
4naEkPQ
Myndighetschef
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands KoUektivtrafikmyndighet

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping, kl. 13.00 -14.50
Justerad paragraf: § 3 justerades omedelbart vid sammanträdet.

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Carl Werner (MP), ledamot
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Sarita Hotti (S), ledamot
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Johan Rocklind (S), ersättare
Leif Lindström (S), ersättare

Förhindrade:

Ann -Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot

Övriga närvarande:

Lars Härnström (M), ersättare
Dag Bergentoft (M), ersättare
Christer Nodernar (M), ersättare
Anna af Sillen (M), ersättare
Greta Suven (MP), ersättare
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson
Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänste person
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson
Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson
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A.

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet.

B.

Upprop
Helena Fransson genomförde uppropet.

C.

Val av justerare för sammanträdet
Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D.

Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen.

E.

Ärenden
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmland. Kolleklivlrafikmyndighel

§ 3 Aweckling av Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet
Föredragande: Carl Nordblom, Henrik Sollenborn och Emma Ehrenkrona
Bilaga: Akt ieöver låtelseavtaJ20180904 länstrafik en AB Avtal gällande beta In illgsansvar för eventuell miljöskuld. Utred ning av arkiv- och
informationshantering

Beslut
Under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige
beslutade direktionen följande.
1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin verksamhet till
Region Sörmland 2019-01-01.
2 a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till
Region Sörmland till bokförda värden.
b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. Direktionen
rekommenderar SKTMs medlemmar att även godkänna bilagt avtal om miljöskuld.
3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).
4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter
2019-01-01.
5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock
längst till och med 2019-10-31.
Direktionen beslutade vidare att föreslå respektive medlemsfullmäktige Landstinget Sörmland,
Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun,
Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun, att godkänna
SKTMs beslut enligt punkt 1-5 ovan, med undantag för rekommendation enligt punkt 2 b).
Direktionen gav myndighetschefen i uppdrag att till följd av pågående regionbildning verkställa
avvecklingen av SKTM.
Direktionen gav Länstrafiken Sörmland AB ett ägardirektiv innebärandes att verkställa överlåtelsen av
bolaget och dess verksamhet till Region Sörmland.
Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet.
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Ärende
Inledning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
(SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den
samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region
Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av
SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i
länet samt viss skatteväxling.
För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och
Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling
och likvidering. Besluten består av fem punkter; överlåtelse av SKTMs verksamhet, principer för
överlåtelse av tillgångar, hantering av arkiv, genomförandet av likvidationen samt förlängning av
ledamöters mandatperiod. Alla medlemmar ombeds godkänna dessa beslut. Därtill föreslås
direktionen fatta beslut avseende uppdrag till myndighetschefen att verkställa avvecklingen samt om
nytt ägardirektiv till Länstrafiken Sörmland AB att verkställa överlåtelsen av bolagets och dess
verksamhet till regionen .
Nedan redogörs för grunderna för ärendets förslag till beslut.
Förbundets tillgångar och skulder
I myndighetens årsredovisning för 2017 uppgår balansomslutningen till 233 mnkr.
De finansiella anläggningstillgångarna består av aktier i det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB
samt minoritetsandelar i AB Transitio, Mälardalstrafik Mälab AB och Samtrafiken i Sverige AB.
Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur åtta fastigheter i form av bussdepåer i Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker, samt en raststuga för förare i Nyköping. Som
finansiell tillgång redovisas i bokslut 2017 en långfristig fordran i form av utlämnat lån till Länstrafiken
Sörmland AB. Under 2018 bör det undersökas om lånet kan återbetalas till SKTM innan likvidationen.
Eftersom Länstrafiken Sörmland AB är anslutet till landstingets koncernkonto kan lånebehovet lösas
med en kredit på det kontot.
Med hjälp av PwC har en utredning genomförts av konsekvenser vid överlåtelse av samtliga aktier eller
fastigheter och annan egendom i Länstrafiken Sörmland AB till Region Sörmland. Efter överväganden
föreslås nu att Region Sörmland förvärvar samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB till bokfört värde.
I denna bedömning har tidsaspekten varit av stor betydelse.
Utredningen har vidare belyst behovet av att hantera ansvaret för eventuella miljöskulder kopplade till
SKTMs nuvarande verksamhet. Det bedöms som rimligt att nuvarande förbundsmedlemmar kommer
överens om ett gemensamt ansvar för erforderliga åtgärder om det skulle visa sig vara aktuellt. Med
hjälp av PwC har ett förslag till avtal om reglering av eventuell miljöskuld tillsammans med
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aktieöverlåtelseavtal tagits fram. Direktionen föresl ås godkänna förslaget till aktieöverlåtelseavtal
samt rekommendera respektive medlems fullmäktige att godkänna förslag till avtal om miljöskuld.
Under hösten/vintern 2018 kommer markundersökningar att genomföras på uppdrag av SKTM i syfte
att skapa en bättre bild av markens miljömässiga beskaffenhet.
De materiella anläggningstillgångarna består av trafikinventarier och övriga inventarier.
Omsättningstillgångarna består utöver likvida medel, av kundfordringar och diverse kortfristiga
fordringar och interimsfordringar.
Förbundets egna kapital motsvarar medlemmarnas insatskapital. Över- eller underskott respektive
verksamhetsår har återbetalats eller tilläggsfakturerats respektive medlem.
Som avsättning redovisas förbundets pensionsskuld . Förbundet har inga långfristiga skulder. De
kortfristiga skulderna består av leverantörsskulder, semester- och övertidsskulder till personalen samt
övriga kortfristiga skulder och interimsskulder.
Arkiv
Se bilagd utredning.
Avvecklingskostnader
I bokslut 2018 ska förbundet avsätta medel för kända avvecklingskostnader efter 2018-12-31. Det kan
t.ex. gälla kostnader för att direktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator.
Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen
Hantering av tillgångar och skulder föresl ås ske enligt följande principer:
•

Förbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna

•

Samtliga anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört värde

•

De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld övertas av regionen och regleras
vid uttag av den anställde

•

Avsättningen till pensioner övertas av och hanteras fortsatt av regionen

•

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med värdet på
omsättningstillgå ngarna

•

Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig vara upptagna till ett för
högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om beloppet bedöms som väsentligt, hanteras efter
överenskommelse.
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Hantering av överlåtelsen
Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31 december 2018. Då erhålls en
avstämd och granskad balansräkning. Förbundet omfattas av samma lagstiftning inom
redovisningsområdet som regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.
Därefter sker fördelning i följande steg:
1.

Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i förbundsordningen och återbetalas
till respektive medlem . Det egna kapitalet blir därmed O och kvarvarande tillgångar
och skulder är lika stora.

2.

Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom tillgångar och skulder är
lika stora behöver ingen köpeskilling erläggas.

3.

Förbundets balansräkning är avvecklad och förbundets direktion i egenskap av
likvidator, avger i enlighet med förbundsordningen en slutredovisning för sin
förvaltning.

4.

Verkställighet av beslut om överlåtelse och avveckling

Direktionens mandat att genomföra likvidationen
Av § 22 förbundsordningen framgår att det är direktionen som verkställer likvidationen i egenskap av
likvidator. Direktionen föreslås således besluta att genomföra likvidationen samt att möjliggöra detta
genom att förlänga mandatperioden för direktionens nuvarande ledamöter till och med den 2019-1031. I detta ingår även att ledamöternas nuvarande roller lämnas oförändrade under
förlängningsperioden .
Uppdrag till myndighetschef och ägardirektiv
Direktionens uppdrag att genomföra avvecklingen av myndigheten förutsätter vidtagande av ett flertal
åtgärder, såväl i syfte att förbereda som att genomföra respektive följa upp avvecklingen . För att skapa
förutsättningar för en effektiv hantering av dessa åtgärder föreslås direktionen att ge myndighetschef
i uppdrag att verkställa avvecklingen.
Borgensåtagande och andra avtalsförpliktelser
I egenskap av Sörmlands regionala kollektivtrafikmyndighet har myndigheten ingått en proprieborgen
för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta åtagande har även medlemmarna ett
borgensåtagande. Genom beslut i samtliga medlemsfullmäktige om överenskommelse om
kollektivtrafiken i Södermanlands län har medlemmarna kommit överens om inriktningen att detta
borgensåtagande ensamt ska bäras av Region Sörmland till följd av regionsbildningen.
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Som ett resultat av region bildningen och förslaget till beslut om att myndighetens verksamhet ska
överlåtas till Region Sörmland kommer även myndighetens och Länstrafiken Sörmland ABs övriga
avtal, som ska gälla för tid efter den 31 december 2018, att överlåtas till regionen.
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Period 2019-03
Motpos X

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

3061
Biljettintäkter
6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 305 962,93

104 541 161,60

0,00

0,00

3062 ResPlus 6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 418,63

2 989 062,65

0,00

0,00

3063 Tåg
Movingo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682 479,61

2 480 370,15

0,00

0,00

3066
Tågbevis
6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 688,05

903 852,91

0,00

0,00

3067
Skolkort zon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 370 289,63

25 451 308,42

0,00

0,00

3069
Skolkort län

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 577 538,63

10 076 539,68

0,00

0,00

3071
Ersättning
andra
länsbolag
6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 859,40

1 234 088,72

0,00

0,00

3075
Byabuss
Dunker25%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 025,59

76 069,12

0,00

0,00

3076
Ersättning
färdbeviskontroll
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 811,13

271 577,16

0,00

0,00

3077
Elevkort 6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 937 743,95

18 763 427,01

0,00

0,00

3211
Provision
TIM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 833,23

291 114,65

0,00

0,00

Resultat
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

3221
Bokningsavgift

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 012,80

479 227,40

0,00

0,00

3222 Porto
& Exp.
avgift

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,00

2 904,00

0,00

0,00

3223
Provision
SL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 279,98

6 232,08

0,00

0,00

3641
Hyresintäkt
fastigheter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 470 097,00

13 880 388,00

0,00

0,00

3691
Bidrag
Trafikverket

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 639 922,87

16 999 691,51

0,00

0,00

3692
Reklamintäkter
25%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 600,00

1 129 165,60

0,00

0,00

3693 Viten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3694 Viten
särskild
kollektivtrafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3695 Intäkt
förarutbildning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 100,00

400 885,75

0,00

0,00

3697
Vidarefakturering
BRUM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

456 268,50

4 816 823,88

0,00

0,00

3698
Vidarefakt
Movingo
kundtjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293 279,25

1 229 752,50

0,00

0,00

3699
Övriga
intäkter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 759,11

691 098,75

0,00

0,00

Resultat
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

3821
Bidrag
nystartsjobb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 912,00

0,00

0,00

3891
Medlemsavgifter
0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 476 216,57

509 670 830,30

0,00

0,00

3892
Erhållna
bidrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 902,90

806 012,92

0,00

0,00

3893
Medlemsavgift
Särsk
kollektivt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 909 473,16

106 967 539,09

0,00

0,00

3894
Medlemsavgift
Riksfärdtjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

508 574,37

2 785 182,37

0,00

0,00

3895
Admin.kost.Särskild
koll.traf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 349 000,06

23 179 000,06

0,00

0,00

3896
Erhållna
bidrag
teknik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 414,44

140 234,14

0,00

0,00

3915
Återvunna
kundförluster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712,00

0,00

0,00

3916
Öresavrundning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,58

36,85

0,00

0,00

3992
Periodserad
ersättning
andra l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3997
Sjuklöneersättning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 109,00

0,00

0,00

Resultat
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 064 543,37

850 458 310,27

0,00

0,00

4001 Lön
till
tjänstemän

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 200 064,32

-25 673 652,46

0,00

0,00

4008
Löneavstående
löneväxling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30 000,00

-144 000,00

0,00

0,00

4019
Timlöner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-389 319,59

-1 711 076,80

0,00

0,00

4031
Kostnad för
fyllnadstid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 591,56

-34 662,94

0,00

0,00

4032
Kostnad f
enkel
övertid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 399,98

-10 093,07

0,00

0,00

4033 Kostn
för
kvalificerad
övertid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 789,94

-42 997,46

0,00

0,00

4034 Kostn
för uttag
övertid i tid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,72

1 952,30

0,00

0,00

4051 OBtillägg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-211 625,27

-917 993,27

0,00

0,00

4081
Arvoden till
förtroendevalda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-76 518,00

-315 228,00

0,00

0,00

4082
Ersätt
förlorad
arbetsförtjäns

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-706,84

0,00

0,00

Resultat
Summa
Verksamhetens
intäkter
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

4111
Intjänande
av semester

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-770 996,90

-3 277 634,95

0,00

0,00

4112
Semesterlönetillägg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99 942,23

-428 665,18

0,00

0,00

4113 Uttag
av semester

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338 468,87

2 990 647,61

0,00

0,00

4121
Sjuklön

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-129 930,89

-567 139,15

0,00

0,00

4161 Lön
vid
föräldraledighet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74 407,27

-364 541,93

0,00

0,00

4169 Övrig
ledighet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 584,04

-31 175,54

0,00

0,00

4192
Premietillägg
löneväxling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 884,00

0,00

0,00

4311
Traktamenten
skattefria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 033,50

-3 444,86

0,00

0,00

4312
Traktamenten
skattepliktiga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-220,00

-733,00

0,00

0,00

4321
Bilersättningar
skattefria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 026,75

-11 212,85

0,00

0,00

4322
Bilersättningar
ej skatteplikt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-582,75

-6 364,05

0,00

0,00

4331
Reseförmån
Sörmland

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58 046,00

-375 936,00

0,00

0,00

4341
Förmånsvärde
av fri kost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-282,00

-658,00

0,00

0,00
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4343
Förmånsvärde
av fri bil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 449,00

-41 796,00

0,00

0,00

4348
Motbokning
förmånsvärden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 731,00

305 444,00

0,00

0,00

4349
Förmånsvärde
övrigt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-262 990,00

0,00

0,00

4391
Färdtidsersättning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 536,37

-1 697,78

0,00

0,00

4393
Övriga
kostnadsers
skattefria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 483,05

-25 137,27

0,00

0,00

4411
Pensionsförsäkringspremie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19 630,00

-2 917 689,25

0,00

0,00

4511
Sociala
avgifter
verkliga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 280 272,79

-9 312 793,53

0,00

0,00

4512
Sociala
avgifter
upplupna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-244 592,89

-329 286,69

0,00

0,00

4531
Lönesk på
utbet pens
avg förm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7 700,13

28 933,57

0,00

0,00

4611
Utbildning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-134 092,76

-610 809,59

0,00

0,00

4629
Hälso- och
sjukvård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 538,50

-58 571,50

0,00

0,00
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4638
Personalrepresentation
avdrags

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441,35

-255 128,09

0,00

0,00

4640
Personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81 000,00

-227 858,31

0,00

0,00

4661
Friskvård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 347,00

-88 584,71

0,00

0,00

4691
Övriga
personalkostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-77 355,74

-302 954,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 594 664,28

-45 016 351,64

0,00

0,00

5998 Prel
kont lev fakt
manuella

0,00

0,00

0,00

-629 790,03

0,00

-629 790,03

-780 830,72

-154 840,69

0,00

0,00

5999 Prel
kostn, prel
reg fakturor

0,00

0,00

0,00

629 790,03

0,00

629 790,03

164 828,69

154 840,69

0,00

0,00

Summa
Kostn för
prod varor o
tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-616 002,03

0,00

0,00

0,00

6011
Lokalhyra
extern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 707 252,94

-6 945 033,55

0,00

0,00

6012
Lokalhyra
intern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-476 226,51

-1 890 569,76

0,00

0,00

6019
Övr.lokalkost.
extern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 667,25

-64 583,55

0,00

0,00
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6020
Övr.lokalkost.
intern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-456,75

-456,75

0,00

0,00

6061
Städning o
renhållning
extern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-163 574,34

-572 034,03

0,00

0,00

6062
Städning o
renhållning
intern

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15 426,41

-94 129,98

0,00

0,00

6073
Reparation
och
underhåll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-897 196,92

-4 757 308,78

0,00

0,00

6074
Reparation/
underhåll
inventari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37 967,94

-37 967,94

0,00

0,00

6211 Hyra
inventarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26 528,15

-157 962,84

0,00

0,00

6319
Elavgifter
för
belysning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7 000,72

-14 238,07

0,00

0,00

6380
Vatten och
avlopp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 431,93

-5 811,46

0,00

0,00

6410
Förbrukningsinventarier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 864,36

0,00

0,00

6420
Dataprogram

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-151 188,70

-1 227 526,64

0,00

0,00

6451
Kontorsmaterial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15 316,57

-82 986,19

0,00

0,00
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6460
Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-731,82

-102 691,98

0,00

0,00

6470
Trycksaker

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74,44

-4 420,06

0,00

0,00

6480
Arbets och
skyddskläder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 355,25

-4 355,25

0,00

0,00

6511
Betalsystem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 559 078,02

-5 572 355,25

0,00

0,00

6512
Komradio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-144 553,55

-313 405,20

0,00

0,00

6513
MÄLAB
Teknik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-472 133,50

-4 729 122,50

0,00

0,00

6514 APP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-251 277,74

-1 176 119,75

0,00

0,00

6515
Trafikinfo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-167 959,17

-909 595,55

0,00

0,00

6516
Hållplatsunderhåll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-396 399,96

-1 561 700,12

0,00

0,00

6517 Ehandel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 657,00

-22 100,00

0,00

0,00

6518
Realtidssystem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-137 644,92

0,00

0,00

6519
Datorbehandling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6520
Datorbehandling
planeringssyst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 727 000,00

-2 727 000,00

0,00

0,00

6610
Personbilskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 715,63

-53 993,21

0,00

0,00

6611
Småbusskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-148 426,00

-489 629,02

0,00

0,00

6641
Hyrbilskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21 227,13

-55 676,66

0,00

0,00

Resultat

Sophie Ljungberg

Sida

2019-05-06 10:44

171

9 av 14

600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

6711
Regiontrafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81 575 114,04

-326 490 596,07

0,00

0,00

6712
Tätortstrafik
Nyköping

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 822 945,00

-35 213 568,00

0,00

0,00

6713
Tätortstrafik
Eskilstuna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32 733 003,36

-129 797 044,99

0,00

0,00

6714
Tätortstrafik
Strängnäs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 675 828,12

-10 611 383,57

0,00

0,00

6715
Tätortstrafik
Katrineholm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 749 177,00

-6 806 830,00

0,00

0,00

6716
Serviceresor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 408 303,31

-108 470 370,27

0,00

0,00

6717
Riksfärdtjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-508 572,56

-3 179 143,20

0,00

0,00

6718 Viten
allmän
kollektivtrafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 236 000,00

4 564 000,00

0,00

0,00

6719 Viten
särskild
kollektivtrafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 702,43

543 604,43

0,00

0,00

6721
Ersättning
andra
länsbolag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-319 385,93

-1 011 540,64

0,00

0,00

6722
Efterfrågestyrd
trafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-144 734,43

-655 760,28

0,00

0,00

6723
Kompletteringstrafik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31 422,22

-139 952,56

0,00

0,00

6731 Tåg
MÄLAB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28 164 283,17

-97 995 129,80

0,00

0,00
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6734 Tåg
SLL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 986 876,43

-17 047 244,09

0,00

0,00

6739 Tåg
länskortsgiltighet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 839 047,12

-15 680 254,78

0,00

0,00

6741
Försäljningsprovisioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-430 174,18

-1 947 632,41

0,00

0,00

6742
Bankkostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-300 540,32

-1 286 870,92

0,00

0,00

6743
Färdbeviskontroll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-424 120,84

-1 535 305,12

0,00

0,00

6792
Tryckning
av färdbevis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6793
Ersättning
och
återbetalning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22 517,23

3 354,65

0,00

0,00

6794
Ersättn o
återbet,
särsk kolle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 858,96

-21 769,11

0,00

0,00

6795
Kostnad
förarutbildning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 204,74

-194 230,52

0,00

0,00

6796 Ers.
och återbet.
Movingo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 266,00

0,00

0,00

6799
Övriga
trafikkostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 241,55

0,00

0,00

6810
Biljetter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 372,07

-550 772,36

0,00

0,00

6830 Kost
och logi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 474,22

-52 348,61

0,00

0,00
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6930
Information
och
marknad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-307 037,94

-3 225 365,88

0,00

0,00

7070
Extern
representation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 261,88

-96 808,81

0,00

0,00

7217
Datakommunikation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 850,27

-2 173 506,18

0,00

0,00

7250
Postbefordran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31 142,06

-380 608,24

0,00

0,00

7310
Företagsförsäkring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94 956,00

-282 583,02

0,00

0,00

7351
Befarade
kundförluster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460 788,00

0,00

0,00

7352
Kassadifferenser
Station360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475,30

-4 713,54

0,00

0,00

7379
Bevakningskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-78 399,35

-305 505,73

0,00

0,00

7532
Bokföringskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-206 750,00

-845 756,77

0,00

0,00

7540
Kanslikostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

7551
Konsultarvode

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-664 791,55

-4 669 886,68

0,00

0,00

7596
Sammanträdeskostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62 108,59

-166 868,76

0,00

0,00

7598
Tankutrustning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-357 252,71

-88 864,77

0,00

0,00

7599
Övriga
externa
tjänster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 582,27

-9 888,57

0,00

0,00

Resultat

Sophie Ljungberg

Sida

2019-05-06 10:44

174

12 av 14

600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

7671
Tidningar
tidskrifter
facklitt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18 251,52

-24 368,50

0,00

0,00

7691
Föreningsavgift,
avdragsgill

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-71 618,00

-291 179,25

0,00

0,00

7698
Trafikrel.kost
Särskild
traf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 694,64

-46 766,64

0,00

0,00

7699
Övriga
kostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37,85

-86,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-203 055 635,80

-799 457 548,53

0,00

0,00

7900
Avskrivn
kommande
invest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7931
Avskrivning
ITutrustning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 377 871,22

-5 588 033,27

0,00

0,00

7939
Avskrivning
övr mask o
inv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-78 934,43

-314 231,26

0,00

0,00

Summa
Avskrivningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 456 805,65

-5 902 264,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-216 723 107,76

-850 376 164,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 341 435,61

82 145,57

0,00

0,00

Resultat

Summa
Övriga
kostnader

Summa
Verksamhetens
kostnader
Res före finans
kost o intäkt
Sophie Ljungberg

Sida

2019-05-06 10:44
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600 Kollektivtrafikmyndigheten(KM)

Resultaträkning
.

Utfall

Periodens
Budget

Utfall

Ackumulerat
Budget

Utfall fg år

Helår
Budget

Diff

Diff

Fg år

Prognos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

71 475,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

71 475,88

0,00

0,00

8521
Räntekostnader
internt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-64 132,30

0,00

0,00

8550
Dröjsmålsräntor
leverantörssku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-626,25

-1 406,25

0,00

0,00

8591
Räntedel i
årets
pensionkost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-626,25

-153 538,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 366 309,36

82,90

0,00

0,00

8910 Årets
resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-82,90

0,00

0,00

Summa
Årets bokade
resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-82,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 366 309,36

0,00

0,00

0,00

Resultat
8423
Ränteintäkter
Summa
Finansiella
intäkter

Summa
Finansiella
kostnader
Res efter finans
kost o intäkt

Årets obokade
resultat

Sophie Ljungberg

Sida

2019-05-06 10:44
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Andel eget kapital per 2018-12-31
Medlem
Landstinget
Eskilstuna
Flen
Gnesta

Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker
Summa
Totalt

Prognos Andel eget
Invånarantal 2017-12-31 kapital per 2018-1231
50%
104 709
16 864
11 019

Procentuell andel

Köpeskilling 2012

19 526
7 018
1 130
739

50%
18%
3%
2%

19 500 000
7 051 200
1 333 800
698 100

34 133
55 467
12 008
35 045
12 916
9 180

2 288

6%

2 414 100

3 717
805
2 349
866
615

10%
2%
6%
2%
2%

3 597 828
1 318 200
1 743 300
727 272
616 200

582 682

39 052

100%

39 000 000
39 000 000
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1. INLEDNING

sker den 1 janua
, och har kompletterats med den utveckling som
.
ommunerna

2. PARTER
("

3.

VERGRIPANDE

lardalen.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
re Sits)
Nollvisionen samt bidra till

178

4. PLANERINGSPROCESS
4.1 Planering och beslut om trafikomfattning ska basera

4.2

4.3
med
4.4

4.5

Regionen beslut
om budget

trafikplansperioden.

4.6 Former och tidspla
4.7

- och planeringsprocess beslutas av Regionen.
planeringsprocess

4.8 Till dess att ny rutin
mellan Regionen och kommunerna ska

s
med
.

179

5. PARTERNAS ROLLER OCH ANSVAR
5.1 GEMENSAM INRIKTNING
.
.
Regionen ska handha de uppgifter
en regional kollektivtrafikmyndighet enligt
Kollektivtrafiklagen.
Parterna ska samverka i
kollektivtrafik

.

KOMMUNERNAS INFLYTANDE
Regionen och Kommunerna
Kommunerna,
, ska
stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och
Respektive kommun ska beredas ett betydande
t av

tt
kollektivtrafiken.
n och

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar K
skolskjuts.

anordnandet av
de uppdrag, som

med den 1 januari 2019.

Planering av

180

detta
av
bilaga
aOH-

.
trafikledning, gemensam administration

-

samt trafikkostnader.
5.2 REGIONENS ANSVAR
5.2.1
ska utarbe

och fo

t
5.3.9, nedan att behandla

et

nsvar, enligt punkt

kollektivtrafik.
5.2.2 I enlighet med
5.2.3

Lagen om Kollektivtrafik

Regionen ansvarig

regionala kollektivtrafik i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. I detta ansvar ligger
samordna och anpassa stadstrafik och lokal landsbygdstrafik med stomlinjetrafik
med buss och
. Regionen ansvarar vidare
att tillse att trafiken som
attraktivt
parallell trafik
undviks.

5.2.4 I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ska Regionen samverka med,
samverkansorgan
intressebolagen

io och Samtrafiken.

181

TEKNISKA SYSTEM
5.2.5
,

5.2.6 Regionen ska
2019. Regionen ansvarar in

de

5.2.7

,
.

TAXA
5.2.8

kollektivtrafiken i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. Detta arbete ska ske i dialog med Kommunerna.

5.2.9
STATISTIK
5.2.10
ll ska

5.2.11

regional stomlinjetrafik med buss och
regional

trafik.

kommunerna.
5.2.12 Regionen ansvarar
Pendelt
,
Gnesta.
5.2.13 I R

.
avtal med
Regionen och
avseende regional stomlinjetrafik med buss inkluderas
samt
eller

ska tas till utbudet av
En regional linje bekostas av Regionen om linjen
huvudsakligen tillgodoser ett regionalt uppdrag (tillgodoser pendling mellan
kommunhuvudorterna). Linjer mellan kommunhuvudorter som i grunden snarare

182

se bilaga a -

5.2.14

regionala stomlinjetrafik med buss
r. Linjens huvudsakliga syfte och regionala trafikuppdrag
ska dock alltid b

5.2.15 Regionen tillha

, planering och samordning av
enligt punkt 5.1.5 ovan.

5.2.16

fter
, upphandla
persontransport.

5.3 KOMMUNERNAS ANSVAR
5.3.1 Kommunerna ska
landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och
ska
en
och trafikavtal.

all stadstrafik, lokal
trafik, av Regionen.
regionalt

5.3.2 Utredningsuppdrag som inte ryms inom den ordinarie trafikutvecklingen i
uppdrag

efter

5.3.3 Kommunerna ska

5.3.4

eller regional
, kan
Kommunerna
Regionen.

5.3.5

kan justeras
endast

.

5.3.6

t underskott som uppkommer
.

5.3.7 Om en kommun
kollektivtrafiken

taxa eller biljettprodukt
Regionen beslutat om ska
i linje med
ventuella merkostnader, som
.
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5.3.8
. (Se bilaga b ).
5.3.9

ovan ska k
t
enligt punkt 5.2.16.

5.3.10 Respektive kommun ska i enlighet med kollektivtrafiklagen regelbundet i ett
Kollektivtrafik).

tera detta till Regionen med

ska vara en del i de

.

5.3.11
kollektivtrafik

.

6.
Ko

s
se

nedan tabell 1.

Tabell 1

Ny inrapportering ska endast
det.

av till exempel trafikarbetet eller
.
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7.

GILTIGHET
7.1

dage
nedan och tillsvidare.

7.2
eller
la kollektivtrafikmyndighet. Nya villkor

7.3

et ska ansvar
bilaga a, kolumn 2,
punkt 7.2 ovan.

handling enligt

7.4
enligt punkten 7.2 ovan
beaktas, dock minst 2
7.5

.

ng av
rekommenderat brev till samtliga parter i

ska ske skriftligen
.

8.
Landstinget
nd

9. BILAGOR
a.
b.

.

och kostnader

185

Bilaga

:

186

1 Inledning
kollektivtrafiken,
ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet vid regionsbildande den 1 januari 2019.
kommunerna.

1.1 Grundprincip
A

direkt till en part ska direkt allokeras till den finansieringsansvarige parten.

neda

2

Kollektivtrafik

2.1 Trafikkostnader
2.1.1
Regionen. Eventuell
av

2.1.2

trafik betalas av respektive kommun

.

Landsbygdstrafik

Kostnaden stomlinjetrafik med buss betalas av Regionen. Eve

stomlinjetrafik med buss

ter kilometer i respektive kommun om inte
avsnitt
4

Linjebeskrivning, nedan.
Landsbygdstrafik och Stomlinjetrafik med buss regleras genom linjer.
direkta kostnader.
Fordon:

Kilometer: Varje linje belastas med antal tidtabells
produktion som finns i planeringsverktyget. Den genomsnittliga kostnaden per kilometer

n
Timmar:
Den genomsnittliga kostnaden per
landsbygdstrafiken.

187

2.1.3

Stadstrafik
Trafikkostnaden

stadstrafiken direkt allokeras till respektive kommun.

2.1.4

Viten

2.2
2.2.1
Regionen enligt

Landsbygdstrafik, Stomlinjetrafik med buss och Stadstrafik regleras huvudsakligen
per linje.
enkelbiljetter

/Reskassa

espektive linje medan i
biljettypen.
med biljettypen

periodbiljett.
regional stomlinjetrafik med buss viktas upp
-zonsresor.
resor med

med buss viktas ned
en-zonsresor
-zonsbiljett.

lats.
per kommun

2.2.2

Skol- och Elev
respektive typ av skolbiljett.
.

Elevkort Kvicksund-

2.2.3
kter

enligt

188

3
i allt
kollektivtrafiken.

3.1 Trafikkostnader
3.1.1

Resekostnader
trafik som bedrivs som anropstrafik och

motsvarande

3.1.2

.

Viten

Viten

hanteras som en reducerad trafikkostnad. Den direkt allokeras i
till respektive part. Om vitet inte kan direkt allokeras
andel av total
trafikkostnad per part.

3.2
direkt allok

189

4 Linjebeskrivning
4.1 Busstrafik
Linje
Trafikkostnader
1

Eskilstuna

2

Eskilstuna

3

Eskilstuna

4

Eskilstuna

5

Eskilstuna

6

Eskilstuna

7

Eskilstuna

8

Eskilstuna

9

Eskilstuna-

Eskilstuna/Flen

20

Eskilstuna

21

Eskilstuna

23

Eskilstuna

24

Eskilstuna

29

Eskilstuna-

30

Eskilstuna/Katrinehol
m
Eskilstuna

31

Eskilstuna

40

Eskilstuna

41

Eskilstuna

60

Eskilstuna

61

Eskilstuna

62

Eskilstuna

63

Eskilstuna

64

Eskilstuna

65

Eskilstuna

66

Eskilstuna

Produktion inom resp.
kommun

Produktion inom resp.
kommun

141
142
143
160
161
162

190

163
164
165
166
171

Flen

181

Katrineholm

182

Katrineholm

183

Katrineholm

203

Eskilstuna

206

Eskilstuna

207

Eskilstuna

208

Eskilstuna

220

Eskilstuna-

230

Produktion inom resp.
kommun
Eskilstuna

301
302
303
304
305
306
325

-

332
333
337

-

401

-

Produktion inom resp.
kommun

402
404
405

Katrineholm-

406

Katrineholm-

411

Katrineholm-

Katrineholm

414

Katrineholm-

Katrineholm

415

Flen

430

Flen

483

Katrineholm

484

Katrineholm

Produktion inom resp.
kommun
Produktion inom resp.
kommun
Produktion inom resp.
kommun

Tillfaller Katrineholm

191

490

Katrineholm-

Katrineholm

512

Gnesta

513

Gnesta

514

Gnesta

515
525

-Gnesta

Produktion inom resp.
kommun

resp. kommun

534
543

Gnesta

550

Trosa

551

Gnesta-Trosa

Trosa/Gnesta/SL

552

Trosa

553

Trosa

554

SL: 50%, Produktion inom
resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun

resp. kommun

555
557
560
561
562
563
564
570
589

Gnesta-Flen

590

Gnesta/Flen

Produktion inom resp.
kommun

kommunerna

601
602
603
605

Trosa-

615

Trosa
-

Ingen

631
634
635
636
637
642

Mariefred-

643

192

655

Nyköping

656

Nyköping

660

Nyköping

663

Nyköping

667

Nyköping

672

Vingåker

674

SjöhohnHansiöskolan

Vingåker

676

Vingåker

679

Flen

683

Katrineholm

686

ÄsköpingÄsköping

Katrineholm

691

Flen

700

Landstinget

701

Landstinget

710

Landstinget

715

Landstinget

722

Vingåker

730

Landstinget

759

Landstinget

760

Landstinget

765

Landstinget

780

Landstinget

801

Landstinget

802

Landstinget

803

Landstinget

805

Landstinget

820

Landstinget

821

Landstinget

841

Landstinget

876

Landstinget

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

-8 -
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4.2 Tågtrafik
Antal dubbelturer (min - frej

Ar 2012
Fullt utbyggd etapp 1 (dec 2021) enligt
beslut 2014
1/12019 vid Regionbildning

Nyköpingsbanan
Stockholm Nyköping
14

Svealandsbanan

SörmlandspIlen

UVEN

Nyköping- Stockholm - EskilstunaNorrköping Eskilstuna
Arbog.
15
l3-nov
15/16

Hallsberg Stockholm
10,5

Västerås Norrköping
15+2

19

17

23

17

12,5

19+3

17

15

23

17

12,5

17+2

4.3 Särskild kollektivtrafik
Regionen utför särskild kollektivtrafik för respektive kommun i enlighet med särskild beställning.

-9 -
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Sida 1 av 4
överenskommelse ~ng~ende S6rmlllndstallill. Jearrådet den 19 novembef 2015

Överenskommelse angående Sörmlandstaxan
Ägarrådet den 19 november 2015
(JwftnskOt'/lttltlse Ilngdtn<k Inriktning fIX nv prismotkll fIX kind - SlJrmlondstaxon . tfNfod mtllan
=dltmmmno 0\1 KomtrnJIItJI[ilrfIundet Sdfmlonds Kolldtlvrrofii:mvndlgllet. /fntrllddo 0\1 LSO och
1'50. 'lid QgIHr6d ~ 19 nowmber 201S.
Denno {jyu~rukomme/se uol/ \fOra viigledondt f/jr mvnd/ghetrns ~slut om nV prisstruktur f/jr länet!
koNelWvtroflk.

1

Bakgrund

l!'>Om ramen för Sörmlands Kollekt",trofikmyndlgllet uppdras att utveckla kol lektivtra fi ken IIJnet har
en ~ I~mlllrts av s, ,,,klur och prlnättnlng av biljetter [lir re",r med mvndit:hetens
upphandlade trafik - S6rmlandsta ... n. Införande av den nya S6rmlandstaxln avses ske under 2016 I
5<lmb;lnd m~ att nytt tekniskt system för biljettering Införs I syfte att fÖfenkla för resenären.
DenN översyn ut&är fr<'ln de öycr,01pande

m~len

för myndlSlletens uppdrag. Uppdraget ut8~r frln

att kommunerni och Iandstlrl8et hor ett gemen5<lmt ansvar för linets koIektMrafill och sbl
UIIs;Jmmans, genom Konvnunalflirbundet Sörmlands KoIIektMrafikmyndlghel, ~era för att utwdda
ko llektivtrafiken 113net <Om ett SilmmanMllet och Int egrer"tl!~fik<ly.tem . VId öve rsyn iV
Sdrml and5ta~an har de övergripande målen enligt verXsimhetsplanen varit vägledande och omfattar

J förs ta hand .... let ~tt koIektMr"fil<en <ull ulYecldas fllr an stödIa regionens t.lilhet od!
nertärnlghet odl stärb flIrutsattnlngama för en .sammanh"len och LllvidaMlllrbetsmarlm;ldsregion.
Vidare ,kall nya S6rm l andst8 ~~n utgå från förutsättnin~en Bt! den skall $tlrl<a en regional utveckl ing
l!'>Om ramen fö r MlI~rdaluam.rbetet och I ~mV<lrkan med M,\tAB-ta~. fö r tlen regionala
tågt"'fi ...... I Mil;ord .. len.

2 Sörmlandstaxan
56rmlandst&~ln

Inn"hå ller fVn huvuddelar. I denna 6wrensllommel~ be5krM po1nclpema fIlr

delaorna 1-3. Detaljerade regler beslutas IV dlrettlonen för Sörml;onds KollektMrafltmynllishct som
sbll flllja principerna i denna OWrensllommel$e. Fråg~n om priser fOr de ollb prooukterna be"''''u I
.I enare ""ede efter ytterligare ekonoml:lka ana lyser och Övelvllganden.

1. Struktur Rlr prlssIIttnlng med zon·lndelnlng
2. 8il;ettslag och rabatlformer - pmd ..... Uo.timent
3.

Affär5vlllkor

4.

Priser och rabatter

2.1 Struktur för prissättnin g m ed zo n-indelning
VId direktionens sammantrlltle I rrnoj 2015 r"5tstlillde direktionen far.Jaget till ny ,nn-<ndclnlng enligt
figur ncdan. Denna zon· Indelning Ir samnrdn3d med den kommande MÄlA8·ta .an . Denna struktur

"'" ",.,"'.,"...." ... ""g"""~ """.",..'""m ",m""''''~,

4--' ~

~

~1IlI195-:7
l' ,j.l: 'r' U"i

SIda hv4
Ovcrenslcommelse angllenele SörmlandsliUn, ÄiarrAdeI elen 19 ~""r 201S

2.2

BIlJett~lag

och rabatlformer - pr oduktsortiment

s,ormlandslaxan skalllnnehåll.a I huyudsak IvA bIlJettslag - e nke lblljeUcr och perIodbIlJetter. Ulöver
detta huwdulbud skall också finna. perlodbl ljeu för skulrcsor (skolkorl) och perlodbl ljeUer för 1
eller 3 da&ar (Iurlslbiljett).
Rallltler skall omfaU. följande:
• RabaU p.I enblbllJeUer leöpta med reskasSI eller mobil
• I\.iIbatl för ungdom (-20 ~r) om sluderande (-26) Ior til~mp;os p.I perIodkort om enkelbll)eltef
• ~m upp Iii 7 år reser svgifisfriu I salIsbp med bct3lande resenär (max 2 bam per betiMIlnde)
•

Raball 1& giltighet II~trlflkSillerundervJfdacilr II~fik(preliminärt 9-14 och 18-21), Ami
IOfdilpf, s6n,bpr om helgdagar undanlacct 113m.fik om tillämp;os p;\ perlodkort 30 (lagar fllr
l-lOll.

2.3 Arfll. r.ovlllkor
De villkor SOm .bll gäll<l vid Införande av s,ormlimdstaxan skall omfaua "'!tler fllr Sllllghet,
AlderS(lränser och f1irsåljn lngskanaler. De prlncJper som redovisas I den!la överenskommelse skall
vara vagledande för myndighetens beslut om tldSll llliChcter och försalJnlngskall3ler Vidare kan nva
tekniSka IOsnlnga r som möj liggörs genom ny blljetterlngsleknlk ge förutsättningar för andr.

~

~
~

<CÄ:#
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Sida 3 av 4
Överemko mmel5e angående Sörm land,taxan, Ägarrådet den 19 oovcmber 2015
raba ulo rme. och fö,,'ljnin!\,kanale r ",m successivt kan infö.as av myndigheten Inom ramen för
denna överenskommelse.
Inri ktning för

~lder5reglcr:

(slutliga det"ljre,ler fastställs av myndiBheten)

-Upp till två barn I sällskap med en bct"lande resenär .es.er avgift,frltt til l det datum de fyller sju år.
Barn nummer tre betalar ungdomsavgift.
_ Rabatt för ungdom (· 20 år) och stude rande (-26) år tillämpas på perlndkort och enkelbiljetter.
_Alla "ndm beta lar fö r vuxenbIljett
tnriktnin, för tidsregler: lolutliga det.ljregler fastställs all myndigheten)
•
•

För gilt ighet Ilågtr.fik gäller tiderna 9-14, 18-24 vardaga r, samt ~rda~ar, söndagar och helgdagar
undantaget nattrafik och tillämpas på period kort 30 dagar för l-zon
Enkelbiljetter prissätt, pe r zon med 3 zoner ",m takpri •. En kelbiljetter g ~l ler ioom 1 zon för
byten inom 1 timme och fö r resor som omfaltar 2 och ne r lOner med byten inom 2 timmar.

Inriktning för geografisk giltighet: (.I utllg~ detalj regler f3$"t.llll. av myndigheten)
Enkelbiljetter gäller för 1 zon, 2 zoner eller för län med all busstrafik som ingår ISörmlandstrallken.
För resa med Sö rml3ndstrafiken ti ll angränsande län gäl ler s.rskllda reSle r som beslutas av
myrod ighete n.
Periodkort 30 dgr oc~ turistkort som gäller för 110n hn användas inom zone n I all busstrafik I
Sörmlandstrafjkens regI. PerIodkort 30 dagar eller turistkort som Kä lle r för län kiln atwända5 I all
busstrafik ",m ingolr i Sönnland5tra fiken samt busstmfiken ti ll zon SOderUlJe.
Inriktning fiir giltie~et pS th: (.Iutllga detatjregler futställs av mvndlghernn)
för resor med tåg gä ller operatörens biljetter.
Sörm landstrafi ken period kort 30 dagar med länsgIltighet gäl ler lör a ll regional tågtrafik inom liinet.
Gittie~et av.~r cnbilrt f~n

och til l station Inom IlInet.
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Sida 4 ~v 4
ÖVerenskommelse a~gllende Sörm landst'''''", Ägarrlldet den 19 november 2015
In riktni ng för försäljnlng.kanaler: (sl~tllg~ det~IJregler fastställ. ~v myndigheten)
Försä ljning ~v Sörmla~d,trafiken, biljeUer ,kall sl<e .å au blljeUer är enkelt tillgängliga. Myndigheten
beslutar om fÖrsäljnlng.kanaler och ~al av försåljningskanaler kan förändras och utvecklas und", tid.
De kanaler som prelimln3n a~se5 Införas I samband med ny teknik under 2016 omfalta r följande :

2.4 PI-iser och rabatter
Pri,er och nivå på rabatter skalll:>eslutas i sena", ,kede efter ytterligare ekonomiska bedömningar
od! awägningar.

Vid ägarrad den 19 novembe, 2015 har medlemma rt... i Kom munalförbundet Sörmland.
Kol lektivtrafl kmVndlghet, företrädda av LSO och KSO,
I
dokum ent
redovisade Inriktn ingen lör Sörmlandsta .. n.
landstinget Sörmland - Åsa KulIgren (LSO)
Esk ilstuna kommun - Jimmy Jansson (KSO)
Flen, kommun - Jan-Erik Larsson (KSO)
Gne.ta kommun - .lohan RocklInd (KSO)
Katrinclmlms kommun - Göran Dahl.tröm (KSO)

-

Nyköpings kommun - Urban Granström (1<50)
Oxelösund! kommun - Cathorina Fredrjksson (KSO)
5trii ngnäs kommun - J.cob HOgfeldt (1<50)
Tros. kommun -Ooniei Portnoff (KSO)
Vlngaker kommun - Anneli Bengtsson (KSO)
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•

••

Overenskommelse angaende Skolkort
ÖllerenskOOlTMlse ang6ende Inriktning /IX skDlkon Inom ny prismor/eli fiX läMt - S/l.-mlondnaxan Irdttod mellon medlemmarna aV K()fIlmuna"lJrb~nde t SlNmlands Kolleklivtrafikmyndla~et
(Myndlalleten) vid f1Qarr6de1 den 16 mOrs 1016.
(knno 6verenskommelse dall IIOfO v6f1ledollde f6t MyndJglletens beslut om fl'lndper f6t skoikort /
lIJneu ko#ektMrapt.

1

PJ"indper fOr skolkort

Inom r~men mr Myndishe1ens uppdri8atl ulwckllo kollt>ktMllIfiken i /5",,1 har en ÖVersyn
Beoomförts ..... struktur och prissättning WO! biljetter för re_ ml!d Myrodighetens upphandl~e Ir.lfikSlSrmlarodstaxiIJl. tnflJr.mde 3Y den nyil SlSrmlirodstaxan avse. sil" ufl<ler 20161 samband med all nytt
tekniskt system IlJr biljelIering Infors.

Som en följd av Infördnde> av ny struktur för biljettpriser I Sörmland påverkas O(k53
finansieringen ay skolskjuts. Skolskjuts lir ett primärkommuna lt ansvar, men samtid igt utförs stor
del av skolskjuU I linjetrafiken. Finansieringen DY skolskjuts I linjetrafik har skelt Benom att
kommunen köper.kolkot! ay Myndigheten och ursprungligen med priser fllr att matsvara
kostnad lör att erbjuda skoidjurs. Dagens prlsmodell för kollo!ktllltrafllen bygger pJ en
ilvst~ndsbaserad prl~ttning generellt, dlr förenkllnaar för skolkort har Införts med lon-priser.

.

f ör att uPfl<lJ ö-...rgrlpa~ syften med Intetrel1lt od1 ~amordnat traflksystem maste slolresor
sA linet möjligt samordnas med Injetrafik. Det ger ~de förutsllttnlngilf alt erbJud~ ett bittre
trafikutbud för allmänheten samtidigt som de saml3de resursem3 ger fönJtsattnlngar för
effektivare od1 resurssnålare trafiklOsnlngar.
Den n'fil modellen för prlssattnlng ~v skolkort skall ge Incita~nt fOr Sörrnlandslän$ kommuner
(Kommunerna) att utnyttja den reslonala lInjetralIken och landstinget Sörmland (landstinget)
011 erbjuda ett utbud 'om möter skolrcsondets ~hoy. för skolresor I lokal trafik Innebar
kostnaden för sko lkort en Intäkt IlInJetrallken O(h stimu lerar til l ra tlonf'l lo lösn lngor med ett
samordnat trafikutbud . Kommu""rnil åtar siS att verka lör ~tt skolresor I första hand utnyttjar
linjetrafiken och köper skolkort enligt denna överenskommelse.
Skolresandel, som ofta dimensio!lef1lr behovet av fOfclon, g<!f därmed föruts,ättnlngar all
f'rbjuda ett större tfafikutbud lin vad som:lr möJllflt utan dessa fordo ......esurser även om
lntlktemllnte täcke-r koslnildNOO för tl1lfllen. ~mtldigt måste intäklstllll;\n Illnjetrallken
balansel1l kost naderna ~ en rlmllg nlW för att begrJnsa sbtteblqen fÖl" stomllnjetraflken
med buss och t ågtl"ilflken som landstineet amYa",r fÖl". Oet erforderliga sbttebldr.lj!et som följd
ItY skolkortspriser enligt oorrnal prluättniJli kan ~ motIvHM av att ett lJnsbt trallkutbud kan
erbjudas- det vill saga ingå I ett Integrerat och samordnat trafiksyste m som möter de behov och
krav som 13ggs fast I länets trafikförsörjnlJlisprollf1lm. En IntäktsnlW som ligger I nlYå med den
generella Intllktsnivån fr;ln allm~nna rcscn5rer I hÖ(ltraflk bedöms dllrför rlmllg och motiverar
skolkortspriser relaterade t ill norrn31prl s för periodkort.

199

Sld~

lav 3

o..erensk"mm~lse ansående Skolkort. ÄQ&rrådet den 16 mars 2016

1.1 Str uktur för prissättning med zon-I ndelning
VId Mvndigheten. dlrektlon... mmantr5de I milj 2015 fastställdes fi:>rslacet til ~ lon-lndelnlo1S tnlilt

figur nedan. Denna ron·lndelnlng ar samordnad med den kommaMe MÄLAB·ta..n. Denna st ruktur
och zon·lndelnlng II8(le' till sruoo för slut liga beslu! om s~o lkor! iMm ramen för Sörmland !!I ' ln .

•

1.i Skolkort - principer för p rlssä unlng och giltighet·
I samband med Införande av den nva "Sörm"nds\aXlln" InfOrs ock<l nya rcSltr fOr skolkort I

linjetrafiken.

.

Della Innebär följande;

•
•

•
•
•
•

•

fllWiI ... nde model~ dlr komml.lller köper skolkort w Myndlflheten, behalls men kostnaden för
5kolkort kopplas liN länets pri'lTIQÖell - ·Sörmlandsta""n" med IJ1lon·lndelnillll
Samma pri<sätt nlnl! saller för grundskuleelever och 8ymnulee~r utlfrtn trspriser 9,S
månadsl'riser enlTst normaftaxa med faktur~rin& per termin. Skolkort erbjuds för 1 zon e ller I<l r
lin j Ukhet mM lWri8a periodkort.
Det ",ballerade priset fiif ungdomar gSllerenbart för blljett",r som köps direkt ~ urcdomar odI
oftast utnyttjas under IliIIt",lik som bl;ind annat motlYerar d<!t !lgre priset
bt,a tillägg fm tå. slopas och Ger dUrmed Incita ment ilt utlJ1Uja befintlig t;'lgt",fik där 54 Ir
möjl ig!.
Möjlieh~1 finns alt komplettera skOlkortet med ettlA8trafikkort som lagras p;I samma r,,<ekort
Genom länets flnansler1ngsmodell ~terförs kommunens kostnad för ~kolkort som Intäkt Iloul
tnln. !ICh I reponal trafil (~8 och lIombuss). Fil< skolkoft som " nbort utnyttjas Iloblt ... flk
4terförs alltså liela kost~lIen för skolkort som intäkt.
Möjligheten för kommuner att erbjuda ·c~ort· beh~lIs och d~r pr1s.s.1llnl"8 beräknils $eparat
b3seral pA .. m"",rk~nsavtalets huvudprlociper om all!~arsfördeln lnS och finansiering.

I det nVil betal'y<lemet, som Införs hösten 2016, kommerskole~rresa med kontaktlösa re~l
Sy<te<net kommer ocI<sA underlätta id",lnlstrillion w sko.Oft. I och med aningen Information
IaRnos pa kortet kommer d<!t varil möjl\lit alt via e n _blÖ$llq aktive ... , JVJktlve", och bestIIIIa nva
kort. Det kommer g~ atl ladda andr. produkter pol skolkortet, uem~lvis fik resor pil fritiden.
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1.3 Villkor för skolkort
Skolkort av,e. i första hat1d utn)'ltjas fOr re,or ti ll och från ,kolan, men en utökad giltijj;het införs som
ger en flex iblare användning av skolkorten. Avgränsn ing I gilt ighet måste samtidigt ske motbeh<wet
av intäkter i li njetrafiken och utifrån likabehand ling.p rincipen av elever som erhåller fria skolresor
och elever.om inte erhåller detta.
För .kolkorten. giltighet ,kall gälla att de kan använd", för tre (3) reso r per dag (varje resa inkluderar
en på.tigning med tid för övergång) måndag - fredag under terminstid. För l -zon skolkort kan
kommun införa utökad giltighet. Vid Intäkts/ördelni ng >-ka ll dock intäkter i regional tr.fik från deS5~
,kol kort beräkna, ut ifrån normal prissättning.
För giltighet under kvällar och he lger kan skolkortet komp letteras med ell lågtrafikkort (eller
sommarkort ffir 'iOmmarlovet) ,om lac,as på samma ""ekort men köps individuellt via
Myndijj;hetens normala försäljn ing"'analer. fllternatM kan ~ I kort kompletter... med reskassa som
också lagra, på ,amma re,ekort.
För elever som ~j erMller skolkort kan biljetter köpa, ti ll red",er.t pris el ler lågtrafikkort köpa, som
ger resmöjligheter I lågtrafik.

1.4 I'riserllch r.lbatte.·
Pris"r fö r skolkort fö ljer Sörmlandst~xar\S normal~, Icke reducerade, periodkortspnser.
.kal l uppgå till priset för ell30·dagarskort multiplicerat med 9,5 och skall finnas
fö r en lOn eHer för mnd.
o Pris fakturera. terminsvis med mån.d'pri, mu ltiplicerat med 4,5 för hö,tterm inen och
. m~nad,pris multiplicerat med S för vårterminen.
.
•
•

Skolkorlspn~et

Pris på period kort
avvägn ingar.

b~slutas

I ,~ nare skede efter genomlilrdo ekonomiska Iwdömnlngar och

Vid iigmJd 16 mars 2016 har medlemmarna i Myndi~heten, företrlidda av LSO och KSO, försi n del
tillstyrkt den I della do~ument redovi",dc Inriktn ingen
I t.
landstinget Sörmland - Mon k•• Johans'iOn (lSO)
Eskilstuna ~ammun - Jlmmy Jansson (KSO)
Flens kommun - Jan-Erik larsson IKSO]
Gnesta kommun -Jonan RocklInd (KSO)
Katrineholm. kommun - Göran Dahlström (KSO)
Nyköpings kommun - UrbiJn Grun,tröm (KSO)
O~elö,und,

kommun - Catharina fredriks'iOn (KSO)

Strängnäs kommun - Jacob Högfeldt (KSO)
Trosa kommun - Daniel Portno/! (KSO)
Vi ngåker kommun -Ann.li Benetsson (KSO)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

Ks §

209
(214)
)
)

KS 2019/462

Förlängning av förvaltningens uppdrag om
samverkan med bolagen
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att den senaste tiden för redovisning av uppdraget om
utökad samverkan mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen, taget av
kommunfullmäktige den 19 juni 2019 (§ 66/2019), skjuts till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 december.
Sammanfattning av ärendet
Vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige (§ 66/2019)
följande:
”Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att i samverkan med de
kommunala bolagen utreda möjligheten till utökad samverkan. Uppdraget ska vara
färdigt och redovisas till kommunstyrelsen senast november 2019.”
Kommunledningsförvaltningens arbete med uppdraget visar att den avsatta tiden är för
kort och behöver förlängas. Skälet är att ärendet är mer komplext än väntat, framför
allt när det gäller frågor om förändring av ägande och förvaltning av fastigheter samt
de arbetsrättsliga konsekvenser som kan följa av utökad samverkan och
effektivisering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-09

210
(214)
)
)

Ks § 176

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut har fattats.
Kommunstyrelsens ordförande
2019-06-26 – Samråd - upphävande av tomtindelning. KS 2019/408
2019-06-26 – Remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning. KS 2019/ 220
2019-06-28 – Tillägg till 1 § i köpekontraktet av Loke 4. Förtydligande av området
som ingår i köpekontraktet. KS 2018 2019/ 242
Kommunchef
2019-06-10 – Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning. KS
2019/367
2019-06-10 – Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning. KS
2019/367
2019-06-10 – Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning. KS
2019/367
2019-06-10 – Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning. KS
2019/367
2019-06-14 – Grannyttrande: godkänner inte åtgärden. KS 2019/379
2019-06-17 – Avtal Pensionsadministration, avtalsperiod 2019-10-01--2023-09-30.
KS 2019/50
2019-06-17 – Beslut om förordnande av som tillförordnad kommunchef 2019-07-18—
2019-07-21. Ks 2019/384
2019-06-17 – Samverkansavtal mellan Region Sörmland, Nobina Sverige AB, Flens
kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun avseende busstrafik Södra
och Västra Sörmland. Ks 2019/ 381
2019-06-19 – Beslut om tillförordnad kommunchef sommaren 2019. Ks 2019/391
2019-07-04 – Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vingåkers kommun och KPA
Pensionsservice AB. KS 2019/50

Justerandes sign
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2019-08-20 – Genomförandeavtal mellan Vingåkers kommun och Vingåkers vatten
och avfall AB - ombyggnation av VA och gata. Ks 2019/ 387
Tf. kommunchef
2019-06-28 – Tillägg till 1 § i köpekontraktet av Loke 4. Förtydligande av området
som ingår i köpekontraktet. KS 2018 2019/ 242
Tf. Samhällsbyggnadschef
2019-06-11 – Remissvar över Stiftelsen Radiohjälpens ansökan om insamlingstillstånd
för penninginsamling avseende Radiohjälpens kampanjer. KS 2019/369
2019-06-28 – Beslut om beviljat parkeringstillstånd. KS 2019/383
2019-06-10 –Yttrande över offentlig tillställning - kulturdagar och mångfaldsdag med
Prideparad. KS 2019/409
Personalchef/ Tf. samhällsbyggnadschef
2019-04-12 – Begäran om grannyttrande för nybyggnad av garage/carport. KS
2019/436
2019-06-28 – Beslut om parkeringstillstånd. KS 2019/432
2019-07-02 –Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på
Ekgatan. KS 2019/425
2019-07-02 –Beslut om grävtillstånd på kommunal gata. KS 2019/410
2019-07-02 –Beslut om grävtillstånd på kommunal gata. KS 2019/410
2019-07-08 – Beslut om markupplåtelse för ökad serveringsyta och scen samt
avstängning av gata. KS 2019/429
2019-07-10 – Grannyttrande: nybyggnad av enbostadshus. KS 2019/377
2019-07-10 – Yttrande till polisen angående offentlig tillställning- Tennisparken för
kommunal medborgardialog. KS 2019/435
2019-07-12– Remiss i ärende offentlig tillställning- Trädgårdsmässa Tennisparken.
KS 2019/438
2019-08-12 – Beslut om parkeringstillstånd. KS 2019/448
2019-08-23 – Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter-Tillfälliga
kranetableringar. KS 2019/465
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Upplevelsechef
2019-08-16 – Remiss i ärende offentlig tillställning- Trädgårdsmässa Tennisparken.
KS 2019/457

Trafikingenjör

2019-06-11 – Tillståndsbevis för penninginsamling för perioden 2019-06-14—202006-10. KS 2019/369
2019-06-17 – Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Engelbrektsgatan i Vingåker under tiden 2019-06-24—2019-08-24. KS 2019/ 396
2019-06-17 – Grävtillstånd i kommunal platsmark. KS 2019/387
2019-06-17 – Grävtillstånd i kommunal platsmark-Engelbrektsgatan. KS 2019/386
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KS 2019/344
KS 2019/225
KS 2019/385
KS 2019/360
KS 2019/402
KS 2013/422
KS 2019/29
KS 2019/185
KS 2019/394
KS 2019/415
KS 2019/270
KS 2019/392
KS 2019/22
KS 2016/321

Delgivningar
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsnämnden har i enlighet med
miljötillsynförordningen och livsmedelslagen tagit fram en behovsutredning för 2020
– 2022 – 2019-05-28
Beslut från Skatteverket om kommunalekonomisk utjämning för 2019 samt beslut om
Utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för
2019
Beslut om jakttider och fällavgifter under jaktåret 2019/2020 – 2019-06-17
Protokoll – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård -2019-05-22
Kontrollrapport livsmedelskontroll Centralköket Humlegården – 2019-06-24
Uppsägning av delområde 1 av ”Samverkansavtal mellan kostverksamheten i
Katrineholm och Vingåkers kommun” – 2019-06-12
Justitiekanslerns granskning av kommunens hantering av utlämnade av allmänna
handlingar. 2019-06-30
Socialnämndens sammanträde– månadsrapport för april 2019. 2019-05-28
Beslut från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om förbundsavgift år 2020.
2019-06-19
Läges- och slutrapport från tillväxtverket gällande regionala strukturfondsprogrammen
och nationella regionalfondsprogrammet – 2019-06-28
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag för regionförbundet Sörmland– ansvarsfrihet för Regionförbundet
Sörmlands styrelse. 2019-06-11
Tertialrapport 1 från Vårdförbundet Sörmland – 2019-06-19
Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2019-06-14
Överklagan gällande beslut om parkering på väg 550 – 2016-06-03
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Övriga frågor
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