Kommunstyrelsen
Tid:

Måndag den 27 januari 2020, kl. 14.00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information från VSR om revidering av uppdrag
2. Information om uppdrag Sörmland Leader
3. Den smarta Vingåkersbygden
4. Redovisning av genomförda exitsamtal 2019
5. Lägesrapport upphandling
6. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
7. Information från KLF
8. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
9. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Ärenden till kommunstyrelsen
10. Återrapportering jämställdhet- och mångfaldsplan
11. Svar på revisionsrapport om verkställighet och återrapportering av beslut
12. Förslag om att skicka motion till Barn- och utbildningsnämnden
13. Instruktioner till stämmoombud 2020
14. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt
Ärenden till kommunfullmäktige
15. Revidering av uppdrag för Västra Sörmlands räddningstjänst
16. Svar på medborgarförslag om modell av slottet
17. Svar på motion om rationalisering av förvaltningen
18. Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet
19. Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för kommunens
verksamheter
20. Reservkraft till Vingåkers kommun
Anmälningsärenden
21. Delegationsbeslut
22. Delgivningar
Övrigt
23. Övriga frågor

Anneli Bengtsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare

Välkommen

1

Föredragande
Rep. från VSR
Tommy Björkdal
Landsbygdsutvecklare
HR-strateg
Upphandl. samordnare
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Ks §

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

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker den xx
på kommunhuset i Vingåker.
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Ks §

Information från Västra Sörmlands räddningstjänst om
revidering av uppdrag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.
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Ks §

Information om uppdrag Sörmland Leader
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.
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Ks §

Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.
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Ks §

Redovisning av genomförda exitsamtal 2019
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.
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Ks §

Lägesrapportering upphandling
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.
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Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

-

Informationen presenteras på sammanträdet
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Ks §

Information från KLF
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet

10

Ks §

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet
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Ks §

KS 2020/37

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet
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Ks §

KS 2019/689

Återrapportering av jämställdhet -och mångfaldsplan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljningen av jämställdhet- och mångfaldsplan
för 2019 läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan för aktiva åtgärder
mot kränkande särbehandling och diskriminering.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av Jämställdhet- och mångfaldsplan för 2019 är genomförd.
Uppföljningen visar att Vingåkers kommuns arbete med ett aktivt jämställdhetsarbete
fallit väl ut. Kommunen arbetar aktivt med fem punkter så som arbetsförhållanden,
löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och karriär, utbildning och
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. Samtliga punkter har helt eller
delvis uppfyllt målen.
Från och med januari 2017 föreligger inte längre krav om Jämställdhet- och
mångfaldsplan. Samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda har istället krav om att
kunna påvisa ett aktivt arbete mot kränkande särbehandling. Kravet om att arbeta
aktivt med kränkande särbehandling gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön,
könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-09
Jämställdhet- och mångfaldsplan 2016–2019

Beslutet skickas till
HR-enheten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-12-09
Handläggare

Stina Bengtsson
0151-19104
stina.bengtsson@vingaker.se
Diarienummer

Återrapportering av Jämställdhet- och mångfaldsplan
och förslag att skapa en plan för aktiva åtgärder mot
kränkande särbehandling och diskriminering
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att;
•

Uppföljningen av jämställdhet- och mångfaldsplan för 2019 läggs till
handlingarna.

•

Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för aktiva åtgärder mot kränkande
särbehandling och diskriminering.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av Jämställdhet- och mångfaldsplan för 2019 är genomförd.
Uppföljningen visar att Vingåkers kommuns arbete med ett aktivt jämställdhetsarbete
fallit väl ut. Kommunen arbetar aktivt med fem punkter så som arbetsförhållanden,
löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och karriär, utbildning och
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. Samtliga punkter har helt eller
delvis uppfyllt målen.
Från och med januari 2017 föreligger inte längre krav om Jämställdhet- och
mångfaldsplan. Samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda har istället krav om att
kunna påvisa ett aktivt arbete mot kränkande särbehandling. Kravet om att arbeta
aktivt med kränkande särbehandling gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön,
könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningens HR-enhet.
Bakgrund
Från och med januari 2017 föreligger inte längre krav om Jämställdhet- och
mångfaldsplan. Samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda har istället krav om att
kunna påvisa ett aktivt arbete mot kränkande särbehandling. Kravet om att arbeta
aktivt med kränkande särbehandling gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön,
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könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Aktiva åtgärder innefattar dokumenterat arbete med att arbeta förebyggande och
främja en inkluderande arbetsmiljö. Lagen beskriver att de insatser som görs, skall
göras i syfte att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter. Arbetet innebär
också aktivt arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
Med anledning av den nya lagen är arbetet med Jämställdhet- och mångfaldsplan
numera inte ett krav. För att möta den nya lagen krävs att kommunen arbetar med
aktiva åtgärder mot kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagens samtliga
diskrimineringsgrunder.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att under år 2020 ersätta Jämställdhet- och mångfaldsplan med
plan om Aktiva åtgärder mot kränkande särbehandling och diskriminering. Nuvarande
Jämställdhet- och mångfaldsplan antagen av Kommunfullmäktige, upphör automatiskt
2019-12-31. Den nya planen ska upprättas i samverkan med fackliga organisationerna
och kan antas av Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens arbetsgivarpolitik i
enlighet med dess reglemente.
Skillnaden innebär att samtliga diskrimineringsgrunder innefattas i planen om aktiva
åtgärder mot kränkande särbehandling, vilket saknas i befintlig Jämställdhet- och
mångfaldsplan. Arbetet innebär fortlöpande arbete i fyra steg inom fem områden.
Skillnaden i det uppföljande arbetet är marginellt.
Ekonomiska konsekvenser
Arbete med Aktiva åtgärder för kränkande särbehandling kommer bidra till att
kommunen blir en mer inkluderande arbetsgivare som verkar för allas lika rättigheter
och möjligheter med andra ord, det stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare. Att
verka för samtliga människors rättigheter och möjligheter kommer bidra till ökad
mångfald som i sig bidrar till ökad kreativitet och produktivitet.
Bilagor
Återrapportering av Jämställdhet- och mångfaldsplan 2019

Beslutet skickas till
HR-enheten
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Ralf Hedin
Kommunchef

Mattias Gustafsson
HR-chef
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Jämställdhet- och
mångfaldsplan
2016-2019
uppföljning för 2019
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Bakgrund
Diskrimineringslagen 3 kap föreskriver att arbetsgivaren aktivt ska främja lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen ska främja kvinnors och
mäns lika rätt i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet.

1

Inledning

Det målinriktade arbetet innebär att arbetsgivaren ska ha aktiva åtgärder som finns
inom de områden som Diskrimineringslagen anger. Vingåkers kommun har
beslutat att under 2016-2019 ska de aktiviteter genomföras som anges i planen.
De flesta aktiviteter åligger chefer med personalansvar.
Inför årsredovisningen kommer aktiviteterna i planen att följas upp.

2

Jämix

Vingåkers kommun mäter JÄMIX årligen och enligt Kummunfullmäktiges
övergripande mål ska mångfalden bland kommunens medarbetare öka. Jämix ger
en indikation på det samlade jämställdhetsarbetet i kommunen. Enligt
Kommunfullmäktigets mål ska Jämix-index öka fram till år 2019.

Mätning som är utfärd av Jämix visar på positiva resultat från Vingåkers
kommun. Vingåkers kommun ökar i Jämställdhet. Med en ökning om 13
enheter visar att Vingåkers kommun ligger över median för övriga
kommuner i Sverige. Från början av mätningarna har vi gått från under
median till över median för kommuner i Sverige. Vi ligger fortsatt under
Jämställdhetsindex för hela Sverige. Tidigare år har vi ökat med 3,
respektive 10 enheter.
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3. Arbetsförhållanden
4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen:

”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.”
Målformulering
Vingåkers
kommun ska
vara en attraktiv
arbetsgivare.

Aktivitet/er
Erbjuda
heltidsarbete
som norm
och deltid
som en
möjlighet.

Uppföljning hur
Personalenheten gör
årligen en
uppskattning av hur
många som
erbjudits önskad
sysselsättningsgrad.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Reducera de
delade
turerna.

Bemanningsansvarig Bemanningsansvarig
redovisar årligen
redovisar till
förändringen av
årsredovisningen.
antalet delade turer.

Önskad sysselsättningsgrad gäller fortfarande inom Socialförvaltningen. HRenheten har, i samverkan med Kommunal, fortsatt arbetet med Heltidsresan i
enlighet med beslut från SKL.

Uppdraget har uppfyllts.
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4. Förvärvsarbete och föräldraskap
5§ kapitel 3 Diskrimineringslagen:

”Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.”
Målformulering Aktivitet/er

Uppföljning hur

Vem följer upp

Arbetsgivaren ska
verka för att
kontakten med de
föräldralediga stärks
så att återgången till
arbetet underlättas.

Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med ett
urval chefer.

Personalenheten
redovisar till årsredovisningen.

Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med ett
urval chefer.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Personalenheten
redovisar årligen hur
man som arbetsgivare
synliggjort möjligheten
för medarbetarna samt
hur många kvinnor
respektive män som
antagit erbjudandet.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Chef och
föräldraledig
medarbetare gör en
överenskommelse om
hur kontakten med
arbetsplatsen ska vara
under ledigheten.
Varje medarbetare
som varit helt
föräldraledig skall
erbjudas
nyintroduktion på
arbetsplatsen när man
återgår i arbete.
Erbjuda möjlighet att
gå ner i arbetstid tills
barnet fyller 12 år

Uppföljning har gjorts via enkät.
En majoritet har bjudit in föräldralediga till personalaktiviteter (t.ex. julbord) och i vissa
fall APT. Kontakt sköts huvudsakligen via telefon och mail. Vid nyintroduktion löstes
frågan oftast genom samtal inför återgång i arbete samt, vid behov, möjlighet att gå
bredvid ordinarie personal en eller några dagar.
Ingen ansökan har registrerats för den möjlighet att gå ner i arbetstid för föräldrar till
barn 8-12 år som ges i kommunen.

Uppdraget har uppfyllts i vissa delar.

20

5. Trakasserier
Av 4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.” (Lag 2008: 567)
Målformulering
Kommunens
rutiner för
hantering av
diskriminering
och kränkande
särbehandling
skall vara känd av
samtliga
medarbetare
Kommunen ska
ha minst en enhet
där samtliga
medarbetare är
utbildade i HBTfrågor

Aktivitet/er
Minst en gång
varje år ska
rutinerna
diskuteras på
arbetsplatsen.

Uppföljning hur
Personalenheten
genomför årligen
uppföljning med
ett urval chefer.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

HBT-utbildning
för minst en
enhet årligen.

Personalenheten
redovisar årligen.

Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Under året har flera chefsseminarium och utbildning kring
diskrimineringslagstiftningen och OSA-föreskrifterna genomförts. HR-enheten
har även hållit i utbildning inom kränkande särbehandling och aktiva åtgärder för
dessa.
Inga nya enheter har certifierats enligt HBT.

Uppdraget har till viss del fullgjorts.

21

6. Utbildning och kompetensutveckling
Av 8 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
”Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra

lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i
skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.”
(Lag 2008: 567)
Målformulering

Uppföljning
hur
Alla medarbetare ska Individuell
Personalenheten
ha lika möjligheter till kompetensutveckling genomför
utbildning och
ska diskuteras och
årligen
kompetensutveckling. dokumenteras inom uppföljning
det årliga
med ett urval
medarbetarsamtalet. chefer.
Karriärvägar ska vara
lika för alla

Aktivitet/er

Projekt- och
arbetsgrupper ska
vara representerade
av både kvinnor och
män och om möjligt
ha en jämn
könsfördelning

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar till
årsredovisningen.

Personalenheten Personalenheten
genomför
redovisar till
årligen
årsredovisningen.
uppföljning
med ett urval
chefer.

Utbildning och kompetensutveckling är en obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet, vilket ger alla anställda möjlighet att diskutera sin individuella utveckling.
Vingåkers kommun har överlag en ojämn könsfördelning. Av den anledningen har
kommunens verksamheter svårt att skapa jämna projekt- och arbetsgrupper.

Uppdraget har uppfyllts i fråga om kompetensutveckling, men inte i sin
helhet.
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7. Rekryteringsprocess
Av 7 § samt 9 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:

7 § ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka
lediga anställningar…"
9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori
av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig
för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska
försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet
efter hand ökar.” (Lag 2008: 567)
Målformulering

Aktivitet/er

Annonseringen
ska utformas så
att rätt person
oavsett kön,
etnisk tillhörighet
etc… söker
lediga tjänster
Rekrytering av ny
personal ska ske
utan
åsidosättande av
någon på grund
av etnisk
tillhörighet, kön
etc… och en
jämnare
könsfördelning
ska eftersträvas.

Kvalitetssäkrade
kravprofiler

Uppföljning
hur
Personalenheten
kvalitetssäkrar
varje annons.

I samtliga annonser Personalenheten
av utlysta tjänster
kvalitetssäkrar
ska följande text
varje annons.
finnas: ”Vi strävar
efter mångfald och
ser gärna sökande
från det
underrepresenterade
könet eller med
annan etnicitet”.

Vem följer upp
Personalenheten
redovisar antalet
kvalitetssäkrade
kravprofiler i
årsredovisningen.
Personalenheten
redovisar antalet
kvalitetssäkrade
kravprofiler i
årsredovisningen.

Samtliga annonser har under 2019 gått via HR-enheten. HR-enheten har aktivt
utgått ifrån kravprofil vid skapandet av annonser. Var annons har skrivits på ett så
tilltalande sätt som möjligt med syfte att annonsen är öppen för alla att söka,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Uppdraget har uppfyllts.
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8. Lönekartläggning
Av 10 § och 11 § kapitel 3 Diskrimineringslagen framgår att:
” I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart
tredje år kartlägga och analysera
”Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda
löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10
§…” (Lag 2008: 567)
Målformulering
Löneskillnader på
grund av kön ska
inte förekomma.

Aktivitet/er
Partsgemensam
lönekartläggning
ska genomföras
senast den 31
december 2018.

Uppföljning hur Vem följer upp
Förvaltningschef Personalenheten
analyserar lönerna
inom och mellan
förvaltningarna,
med stöd av
personalenheten, i
samband med
revision.

Lönekartläggning genomfördes 2019.

Uppdraget har uppfyllts.
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Ks §

KS 2019/375

Svar på revisionsrapport om uppföljande granskning av
verkställighet och återrapportering av beslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
År 2015 gjorde revisorerna en granskning av verkställighet och återrapportering av
beslut. Den sammanfattande bedömningen i granskningen var att Kommunstyrelsen
inte helt säkerställde att fattade beslut verkställdes i enlighet med styrelsens och
fullmäktiges intentioner. Revisorerna har nu gjort en uppföljande granskning i samma
fråga, utifrån den lämnat tre rekommendationer och begärt svar senast den 2 mars
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-26
Rapport uppföljande granskning av verkställighet och återrapportering av beslut
Missiv

Beslutet skicka till
Revisorerna
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-11-26
Handläggare

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

2019/375

Svar på revisorernas rapport Uppföljande granskning
av verkställighet och återrapportering av beslut
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
Beskrivning av ärendet
År 2015 gjorde revisorerna en granskning av verkställighet och återrapportering av
beslut. Den sammanfattande bedömningen i granskningen var att Kommunstyrelsen
inte helt säkerställde att fattade beslut verkställdes i enlighet med styrelsens och
fullmäktiges intentioner. Revisorerna har nu gjort en uppföljande granskning i samma
fråga, utifrån den lämnat tre rekommendationer och begärt svar senast den 2 mars
2020.
Föreliggande tjänsteutlåtande utgör förslag till svar på revisorernas granskning. I det
följande återges revisorernas tre rekommendationer till kommunstyrelsen och en
kommentar från förvaltningen:
•

Gå igenom antalet öppna ärenden i diariet minst en gång per år

Förvaltningen anser att förslaget är bra och att det bör läggas in i sammanträdesplanen.
•

Tillse att uppföljning av beslut genomförs i enlighet med den interna
kontrollplanen

I internkontrollplanen sägs att uppföljning ska ske kvartalsvis. I praktiken tillämpas
dock en högre ambitionsnivå eftersom det vid varje sammanträde med
kommunstyrelsen, dvs i praktiken närmare en gång per månad, görs en uppföljning av
samtliga icke avslutade uppdrag som styrelsen har gett till förvaltningen.
•

Revidera dokumentet nämndplan inklusive internkontrollplan till gällande
styrning avseende den interna kontrollen
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Här syftar revisorerna på att det i kommunstyrelsens nämndplan för 2019, avsnittet
Internkontroll, står att enligt reglementet för internkontroll ska återrapportering ska
ske till styrelse/nämnd minst en gång per år. Kommunen har dock inget sådant
reglemente. Kommunstyrelsen beslutade i stället riktlinjer för internkontroll den 11
november 2019 och hänvisningen i styrelsens nämndplan för 2020 har ändrats så att
den nu är ställd till det dokumentet. I riktlinjerna står att nämnderna och bolagen i
samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning ska
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är viktigt för både rättssäkerheten och demokratin att offentlig sektor har ordning
på sina handlingar och att politiskt fattade beslut verkställs. Förvaltningen menar
därför att revisorernas rekommendationer är helt rimliga. Eftersom
rekommendationerna inte heller innebär någon egentlig utökning av kostnader anser
förvaltningen att arbetet bör förändras i enlighet med dem.
Ekonomiska konsekvenser
Att följa revisorernas tre rekommendationer ger inga andra ekonomiska konsekvenser
än en marginellt ökad arbetsinsats.
Bilagor
Missiv samt rapport från revisorerna; ”Uppföljande granskning av verkställighet och
återrapportering av beslut”.
Beslutet skickas till
Revisorerna

Ralf Hedin
Kommunchef
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Vingåkers kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tidigare genomförd granskning. Granskningen har följts upp med avseende på revisionsfrågan: Har revisorernas synpunkler lill följd av genomförd revision hanlerals av berörda
nämnder?
Efter genomförd uppföljning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen
inte helt har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Genom intervjuer med berörda tjänstemän och genomgång av dokumentation kan PwC
konstatera att flera åtgärder har initierats för att hantera de rekommendationer som lämnades i tidigare genomförda granskningar.
Av de totalt fyra rekommendationer som följts upp har aktiviteter initierats för samtliga fyra
(100 %) i syfte att åtgärda brister.
Rekommendation

Bedömning

Implementera enhetliga
rutiner för återrapportering
och verkställig het av beslut

Delvis uppfyllt

Arbeta med förbättrad
följsamhet till beslutade
metoder och arbetssätt

Delvis uppfyllt

Klargöra kring när, och
hur, avslut av ärenden ska
ske

Delvis uppfyllt

Säkerställa uppföljning av
verkställighet till politiken

Delvis uppfyllt

o

O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Revisionsprocessen kan delas in i följande delar: planering , genomförande och uppföljning . De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som
bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del av revisionens arbete är att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag .
Ving åkers kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning valt att följa upp
tidigare genomförda granskningar.

1.2.

Revisionsfråga och avgränsning

Uppföljningen syftar till att följa upp tidigare genomförd granskning med avseende på
nedanstående revisionsfråga : Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision
hanterats av berörda nämnder?
Granskningen avgränsas till att omfatta granskningen gällande verkställighet och återrapportering av beslut (2015).

1.3.

Metod

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande som
styrelsen eller nämnden avlämnat för revisionsrapporten . Rekommendationerna som
lämnats i genomförda granskningar följs upp genom intervjuer, lägesbeskrivningar av
berörda tjänstemän samt verifiering i form av stickprov.
Baserat på resultat graderas respektive rekommendation med en status enligt följande
modell:
Identifierade brister och rekommendationer har inte beaktats eller åtgärdats sedan
tidigare granskning , vilket medför att relaterad risk och rekommendation kvarstår.
Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu inte är på plats och bristerna inte fullt ut
har hanterats.
Aktiviteter har vidtagits för att åtgärda identifierade brister och utveckling har skett
inom ornrådet sedan föregående granskning.
Den sammanfattande bedömningen av revisionsfrågan bedöms utifrån en tregradig skala:
i allt väsentligt, inte helt eller ej.
I tid igare genomförd granskning lämnades totalt fyra rekommendationer, varav fyra har
följts upp.
Rapporten är faktaavstämd med de intervjuade.
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Uppföljning av tidigare genomförd granskning

2.
2.1.

Sammanfattning av genomförd granskning

På uppdrag av revisorerna i Vingåker kommun genomförde PwC år 2015 en granskning
av verkställighet och återrapportering av beslut. Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan: Säkerställer kommunstyrelsen att fattade beslut verkställs i enlighet
med styrelsens och fullmäktiges intentioner?
Granskningen utgick från fyra kontrollmål. I nedanstående sammanställning redogörs för
varje kontrollmål, bedömning samt motivering som gjordes för bedömning.
Sammanställning
Bedömning

Motivering

Ej uppfyllt

Det finns en rutin för posthantering och diarieföring men saknas
för närvarande för återrapportering och verkställighet.

Det finns enhetliga metoder
och arbetssätt i kommunen

Delvis uppfyllt

Metod och arbetssätt finns beskrivet i ett aktuellt dokument
men granskningen visar att följsamheten behöver förbättras.

Dessa rutiner omfattas av ett
internt kontrollsystem

Uppfyllt

Det ingår en rutin för uppföljning
i kommunstyrelsens intern kontrollplan .

Verkställighetsåtgärder har
genomförts med anledning
av tid igare beslut

Ej uppfyllt

Det finns en större mängd öppna
ärenden. Det sakans även för
närvarande en rutin eller metod
för att säkerställa att
verkställighetsåtgärder har
genomförts med anledning av
tidigare beslut, vilket riskerar att
beslut "tappas bort".

Kontrollrnål
Administrativa system och
metoder används i den omfattningen som säkerställer
att beslut verkställs och återrapporteras till beslutsfattar-

na

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen
i Vingåkers kommun inte helt säkerställde att fattade beslut verkställdes i enlighet med
styrelsens och fullmäktiges intentioner.
Revisorerna behandlande och godkände revisionsrapporten 16 december 2015 och önskade svar senast 30 april 2016.
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2.2.

Revisorernas rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnade revisionen fyra rekommendationer till kommunstyrelsen:
•
•
•
•

2.3.

Implementera enhetliga rutiner för återrapportering och verkställighet av beslut
Arbeta med förbättrad följsamhet till beslutade metoder och arbetssätt
Klargöra kring när, och hur, avslut av ärenden ska ske
Säkerställa uppföljning av verkställighet till politiken

Nämndens/styrelsens yttrande

Kommunledningsförvaltningen överlämnade sitt yttrande 10 mars 2016, dvs inom den
önskade tiden . Svaret omfattar tre sidor och utgår från de fyra kontroll målen. I yttrandet
framkommer bl.a. följande:
•

Förvaltningen arbetar med att vidareutveckla ett dokument som innefattar rutiner
och beskrivning av processer kopplat till ärendehanteringen. Detta dokument kallas för ärendehandbok för Vingåkers kommun.

•

Det har i ärendehandboken förtydligats för hur ett tjänsteutlåtande ska utformas.
Det har även förtydligas att respektive handläggare har ansvar för att verkställa de
beslut som fattas av de förtroendevalda. Genomgång ska ske för hur man skriver
tjänsteutlåtande och information kring handläggarens ansvar att verkställa ett beslut.

•

Handläggare uppmanas att ange i sitt tjänsteutlåtande om ett ärende ska återrapporteras till nämnden , sammanträdesdatum ska anges.

•

Framöver kommer det att hållas utbildningar för samtliga handläggare där ärendehandboken är grunden i utbildningen .

•

IT- och kommunikationschef får i uppdrag att minst en gång per år redovisa utvecklingen och förändringar i ärendehandboken, effekter av införande av ärendehandboken samt om förvaltningar arbetar enligt ärendehandboken. Detta bör även
läggas in i internkontrollplanen .

•

Förvaltningen bör få i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en genomgång av
samtliga öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium med syfte att avsluta de
ärenden som inte längre är aktuella samt att göra en återrapportering till kommunstyrelsen kring detta.

Utifrån de angivna åtgärderna anser kommunledningsförvaltningen att rekommendationerna från revisorerna kan uppfyllas till största del. Dock anges det i yttrandet att det stora
arbetet ligger i att färdigställa ärendehandboken för Vingåkers kommun för att sedan implementeras.
Av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 5 april 2016' framgår att kommunstyrelsen
beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningsförvaltningen att återkomma med slutligt förslag på Ärendehandbok för
Vingåkers kommun till kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-17 samt att göra en
genomgång av samtliga öppna ärenden i kommunstyrelsen diarium med syfte att avsluta
ärenden som inte längre är aktuella med återrapportering på kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-17.

, Dnr 427/2015
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2.4.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervjuer samt
genom dokumentationsgranskning och verifiering. Resultatet från våra iakttagelser framgår under respektive rekommendation.
Rekommendation 1:
Implementera enhetliga rutiner för återrapportering och verkställighet av beslut

Vid den ursprungliga granskningen konstaterades att det saknades rutiner för återrapportering och verkställighet varpå det rekommenderades att implementera enhetliga rutiner
för återrapportering och verkställighet av beslut. Enligt intervjuer har rekommendationen
åtgärdats.
Rutinen för återrapportering och verkställighet är dokumenterad i Ärendehandbok för
Vingåkers kommun 2 under avsnitt "När beslut har fattats". Där framgår rutin för att expediera beslut, verkställande av beslut, återrapportering av beslut, genomgång av öppna
ärenden och att avsluta ärende, gallra, rensa och bevara samt arkivera. Av intervjuer
framgår att ärendehandboken inte reviderats sedan den fastställdes. I det stora hela är
dokumentet aktuellt och korrekt, men det finns enligt intervjuer ett visst behov av revidering för att stämma överens fullt ut med rutinen. Ärendehanboken lyfts framförallt fram vid
nyanställningar där man hänvisar till rutinerna.
I ärendehandboken framgår bl.a. att:
Ordförande ansvarar för att sköta beslutsprocessen och tydliggöra vilket beslut
denna uppfattar att nämnden fattar.
Förvaltningschef ansvarar för att ha ett övergripande ansvar för att hanteringen av
ärenden inom förvaltningen samt säkerställa att ärendehandboken följs i den egna
förvaltningen.
Nämndsekreterare ansvarar för att bevaka de ärenden som diskuteras på beredning och ska upp för beslut till nämnd samt har rätt att skicka tillbaka beslutsunderlag som inte uppfyller ärendeprocessens regler och rutiner till berörd chef.
Registrator ansvara för att sätta bevakningsdatum på ärende utifrån organisationens behov samt avsluta ärenden efter begäran av handläggare.
Handläggare ansvarar för att respektera bevakningsdatum, deadlines och följa
ärendeprocessen. Använda kommunens upprättade mallar, meddela registratorn
om ev. bevakningsdatum och bevakningsorsak, bidra till att ärenden avslutas och
akten rensas.
Av tjänsteutlåtandet framgår om återrapportering ska ske. Enligt intervjuer är det politikens ansvar att fatta beslut om återrapportering om det inte skulle framgå av tjänsteutlåtandet att det ska återrapporteras.
I yttrandet gav kommunledningsförvaltningen IT- och kommunikationschef i uppdrag att
minst en gång om året redovisa utvecklingar och förändringar i ärendehandboken, effekter av införande av ärendehandboken samt om förvaltningar arbetar efter ärendehandbo2
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ken. Detta har enligt intervjuer inte genomförts och det är inte medtaget i den interna kontrollen.

Vår bedömning:

§

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu
inte är på plats och bristerna inte fullt ut har hanterats.

Rekommendation 2:
Arbeta med förbättrad följsamhet till beslutade metoder och arbetssätt

Vid den ursprungliga granskningen konstaterades att metod och arbetssätt var beskrivet i
ett aktuellt dokument, men att följsamheten behövde förbättras. Utifrån det rekommenderades att arbeta med förbättrad följsamhet till beslutade metoder och arbetssätt.
Enligt intervjuer har följsamhet till beslutade metoder och arbetssätt förbättrats. Ärendeprocessen är bättre och tydligare än tidigare. Politiken anses mer observanta och det
finns en ökad efterfrågan från politiken gällande återrapportering. I samband med nyanställningar ges tillgång till ärendehandboken samt introduktion till ärendehanteringsprogrammet W3D3. Chefer får genomgång i offentlighet och sekretess utifrån ärendehandboken och i samband med utbildning av nya chefer. Nämndssekreterarna (KS och KF)
delar rum och kan på så sätt ha dagliga genomgångar och uppbackning av varandra. I
augusti började två nya nämndssekreterare, dessa sitter bredvid en mer erfaren nämndssekreterare vid sammanträdena under introduktionsperioden för upplärning.
Enligt yttrandet skulle man ha genomgångar av hur man skriver tjänsteutlåtande. Detta
har inte genomförts enligt intervjuer. Genomgångarna skulle vara önskvärt att ha exempelvis två gånger årligen. Kontinuerlig genomgång görs enskilt med nya medarbetare som
ska skriva tjänsteutlåtande. Vid kommunens "måndagsmöten" har det visats bra exempel
på hur tjänsteutlåtande kan skrivas. Dock framkommer att kommunchefen är trygg med
de tjänsteutlåtelser som går till politiken. Om det skulle finnas brister fångas de tidigt upp
av nämndssekreterare innan de går till kommunchefen och sedan till politiken. Under hösten 2019 har man arbetat för att ta fram en ny tjänsteskrivelsemall vilken ska användas
från och med årsskiftet 2020. För att introducera mallen till verksamheten anordnas
workshopar. Enligt intervjuer används samma mall för tjänsteutlåtandena , med samma
rubriksättning och formalia. Det som kan variera mellan tjänsteutlåtandena handlar om
den språkiga formuleringen, där det finns mer att önska.
Enligt ärendehandboken är det viktigt att det i protokollen framgår vilka beslut som har
tagits , samt att beslutsmeningarna i protokollet ska vara tydligt formulerade och vara utformade i klartext och skrivas i tidsformen presens. För att underlätta möjligheten att följa
upp beslut och verkställandet av dessa, bör besluten, om möjligt, innehålla uppgift om när
åtgärden senast ska utföras eller träda i kraft, alternativt bör man ange om en återrapportering till nämnden ska ske.
Vi har gjort en stickprovskontroll utifrån fem slumpvis valda sammanträdesprotokoll från
år 2019 för att kontrollera följsamhet till ovanstående i ärendehandboken . Av stickprovskontrollen konstaterar vi:
./ Att det framgår vilka beslut som har tagits för samtliga protokoll.
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./ Att besluten är tydligt formulerade för samtliga protokoll.
./ Att besluten är formulerade i tidsformen presens för samtliga protokoll.
./ Att det finns uppgift om när åtgärden senast ska utföras/träda i kraft för samtliga
protokoll.

Av ärendehandboken framgår att om ett beslut ska återrapporteras till nämnden ska detta
anges i tjänsteutlåtande!. För att kontrollera följsamheten till ovanstående har vi gjort en
slumpvis stickprovskontroll utifrån fem tjänsteutlåtanden vilka är medtagna på uppdragslistan för att se om det framgår att de ska återrapporteras till nämnden.
Av stickprovskontrollen konstaterar vi:
./ Att det i två av tjänsteutlåtandena framgår att beslutet ska återrapporteras till
nämnden .
./ Att det i tre av tjänsteutlåtandena inte framgår att de ska återrapporteras till nämnden.
Vår bedömning:

~

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu
inte är på plats och bristerna inte fullt ut har hanterats.

Rekommendation 3:
Klargöra kring när, och hur, avslut av ärenden ska ske

Vid den ursprungliga granskningen konstaterades att det fanns en större mängd öppna
ärenden i kommunstyrelsens diarium. Det rekommenderades att klargöra kring avslut av
ärenden för att tydliggöra när ett ärende bör avslutas.
I samband med antagandet av yttrandet fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag ' att
göra en genomgång av samtliga öppna ärenden som inte längre var aktuella med syftet
att avsluta ärenden, med återrapportering 2016-10-17. Av protokoll från sammanträdet4
framgår att antalet öppna ärenden för kommunstyrelsen minskat från 240 till 103 öppna
ärenden för aktuell period.
Idag finns 546 öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium där det äldsta ärendet är från
2011 . Ökningen av antalet öppna ärenden uppges mestadels bero på att handlingar som
tidigare registrerades på gemensamt ärende "Inkomna handlingar år xx" fr.o.m. 2018 registreras på separata ärenden efter bedömning om handlingen ska registreras eller ej.
Avtal registrerades tidigare i Avtalsserien men registreras numera i respektive nämnds
diarium och är öppna till dess att avtalet upphör gälla. De 546 öppna ärendena ska jämföras mot antalet handlingar som tidigare registrerades på samlingsärende Inkomna handlingar 2016 (712 st) och Inkomna handlingar 2017 (531 st). Ärenden har inte heller avslutas i den takt de borde, då det i vissa fall släpar formellt beslutltjänsteanteckning eller svar
från handläggaren för att kunna avsluta ärenden. Att avslut av ärenden släpar har enligt
, KS-2016-04-05
KS 2016-10-17

4
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intervjuer till viss del berott på vakanser inom nämndservice, vilka nu är tillsatta fr o m
augusti 2019, och att handläggare inte återrapporterat listan med öppna ärenden.
Enligt ärendehandboken ansvarar handläggaren för att tala om när och vilka ärenden som
ska stängas och registrator ansvarar för att avsluta ärenden efter begäran av handläggare. Ärenden ska avslutas löpande. Enligt intervju har nämndservice som rutin att skicka
en lista med öppna ärenden till samtliga handläggare varje kvartal i syfte att avsluta ärenden. Ansvarig handläggare går igenom listan och noterar om något ärende kan avslutas.
Vi noterar att rutinen är medtagen i ärendehandboken till att göras två gånger per år. Enligt intervjuer kan det förtydligas att ärenden ska stängas fortlöpande och inte enbart kvartalsvis. Det finns en variation kring hur handläggare initierar att stänga ärenden. Vissa
handläggare gör det löpande medan andra i samband med att listan kommer.
En gång i månaden går kommunförvaltningens ledningsgrupp igenom uppdragslistan och
ärendebalanslistan inför utskick till kommunstyrelsens arbetsutskott. Till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens sammanträde skickas uppdragslistan med i
samband med kallelsen .

Vår bedömning:

§

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande , dock kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu
inte är på plats och bristerna inte fullt ut har hanterats.

Rekommendation 4:
Säkerställa uppföljning av verkställigheten till politiken

I den ursprungliga granskningen konstaterades att det saknades rutin eller metod för att
säkerställa att verkställighetsåtgärder genomförts med anledning av tidigare beslut, vilket
riskerar att beslut "tappas bort". Utifrån det rekommenderades att säkerställa uppföljning
av verkställigheten till politiken.
Enligt intervjuer används Excelfilerna Uppdrags/isla samt ärendeba/ans/isla för hantering
av ärenden för återrapportering. Båda filerna är levande dokument.

Uppdragslistan syftar till att hålla rätt på uppdrag. Filen består av fyra flikar: uppdrag ,
motioner, medborgarförslag samt projekt. Till varje ärende ska det anges: diarienummer,
ärende, beslut, handläggare, datum för KS-sammanträde, handlingar till tjänsteman samt
ev. kommentar. Uppdragslistan fylls i av kommunstyrelsens sekreterare tillsammans med
kommunchef. Om en handläggare slutar ska dess ärende överlåtas till annan handläggare. Det är chefens ansvar att göra den fördelningen . Enligt intervjuer anses uppdragslistan vara enkel, transparent och ett bra system för hanteringen. I dag är ca 20-25 ärenden medtagna på uppdragslistan (samtliga fyra flikar) . Ärenden fylls löpande i uppdragslistan vartefter det är aktuellt.
Av intervjuer framgår att datum för återrapportering sätts för varje ärende i listan så snart
det är möjligt, ofta framgår även datum för återrapportering av beslutet. Om det inte framgår av beslutet sätts datum för återrapportering av kommunchef i samråd med ansvarig
handläggare. När ärendet avrapporterats tas det bort från uppdragslistan. Enbart öppna
ärenden är medtagna i listan. Genom en kontroll av uppdragslistan konstaterar vi att da-
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tum för avrapportering framg år för samtliga ärenden förutom två . Enligt uppgift saknas
datum då ansvarig handläggare är ny på sin tjänst och att man på grund av det avvaktat.
Inför varje kommunstyrelsesammanträde delges kommunstyrelsen uppdragslistan med
övriga handlingar. Listan föredras också muntligen av kommunchef på sammanträdet.
Enligt intervjuer har uppföljning av verkställighet till politiken säkerställts genom uppdragslistan. Risken är minimerad att ärenden tappas bort när det kommer uppdrag från politiken.
Utöver uppdragslistan finns en ärendebalanslista för att hantera ärenden till kommande
kommunstyrelsemöte. Kommunstyrelsens sekreterare ansvarar för att hålla listan aktuell.
Samtliga chefer har åtkomst till listan, dock utan redigeringsmöjlighet. I ärendebalanslistan finns en flik för varje kommunstyrelsesammanträde under året samt en flik för att hantera ärende till kommunstyrelsen nästkommande år.
Uppföljning av beslut är enligt intervjuer medtagen i den interna kontrollen. Detta har verifierats genom att vi tagit del av kommunstyrelsens internkontrollplan från 2018 samt 2019
där vi konstaterar att uppföljning av beslut är medtaget enligt nedan.
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I dokumentet Nämndplan KS 2019 inklusive inlernkonlrollplan framgår att återrapportering
ska enligt reglemente för internkontroll ske minst en gång per år till respektive nämnd och
till styrelsen. Enligt intervjuer finns inget reglemente för internkontroll , vilket även verifierats. Dock ska kommunstyrelsen enligt intervjuer fatta beslut om riktlinjer för inlernkonlroll
på sammanträdet i november. Enligt förslaget i riktlinjerna ska nämndernas interna kontroll följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Vår bedömning:

pwc
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Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår utvecklingsbehov då åtgärderna ännu
inte är på plats och bristerna inte fullt ut har hanterats.
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Revisionell bedömning

Efter genomförd granskning gör PwC därmed den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte helt vidtagiltillräcJ<liga åtgärder för all stärka den interna kontrollen
utfirån tidigare identifierade brister.
3.1.

Rekom m e ndationer:

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att beakta följande rekommendationer:
All gå igenom antalet öppna ärendet i diariet minst en gång per år.
Att tillse att uppföljning av beslut genomförs enligt den interna kontrollen.
Att revidera dokumentet nämndplan inklusive intemkontrol/plan till gällande
styrning avseende den interna kontrollen.

2019-11-13

~0xrfP~
I

Anni!(a Hansson,
uppdragsledare

Pelra Ribba
projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar
som framg år av projektplan från 2019-03-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

pwc
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VINGÅKERS KOMMUN

2019-11-20

Revisorerna

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presiclium

Revisionsrapport - Uppf'61jande granskning av verkställighet och återrapportering
av beslut
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. På uppdrag av revisorerna i
Vingäkers kommun genomforde PwC år 2015 en granskning av verkställighet och
återrapportering av beslut. Granskningens syftade till att besvara revisionsfrågan:
Säkerställer Kommunstyrelsen attfattade beslut verkställs i enlighet med
styrelsens ochfullmäktiges intentioner? Den sammanfattande bedömningen i
granskningen var att Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun inte helt säkerställda att fattade
beslut verkställdes i enlighet med styrelsens och fullmäktiges intentioner. 1 granskningen
lämnades fyra rekommendationer. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys
funnit skäl att följa upp denna granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra den
uppfOljande granskningen.
Granskningen har inriktats mot att bedöma foljande revisionsfråga:
•
•

Har revisorernas synpunkter till fOljd av genomförd revision hanterats av berörda
nämnder?
Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen .

Efter genomförd uppföljande granskning bedöms att aktiviteter har initierats för samtliga fyra
rekommendationer i syfte att åtgärda brister. Samtliga bedöms som delvis uppfyllda, vilket
innebär att aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomforande, dock kvarstår
utvecklings behov då åtgärderna ännu inte är på plats och bristerna inte fullt ut har hanterats.
Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att
•
o

Gå igenom antalet öppna ärenden i diariet minst en gång per år.
Tillse att uppföljning av beslut genomförs enligt den interna kontrollplanen.
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•

Revidera dokumentet nämndplan inklusive internkontrollplan till gällande styrning
avseende den interna kontrollen.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Uppföljande granskning av
verkställighet och återrapportering av beslut". Rapporten har hanterats på revisorernas möten
den 20 november och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2020-03-02 till
reVIsorerna.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

PeterVogt
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Ks §

KS 2019/554

Förslag om att skicka motion till barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen skickar motionen till barn- och utbildningsnämnden för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion angående ”Införande av
stipendium för betygmässigt bästa avgångselev”. Han föreslår att Vingåkers kommun
inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som uppnår högst meritvärde
vårterminen i årskurs nio. Kommunfullmäktige fattade beslut om att motionen skulle
beredas av kommunstyrelsen. Ärendet är dock sådant att det bör utredas av barn-och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-03
Motion
Protokollsutdrag

Beslutet skicka till
Barn-och utbildningsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-12-03
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom@vingaker.se
Diarienummer

2019/554

Motion om stipendium för betygsmässigt bästa
avgångselev i årskurs 9
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
1. Skicka motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion angående ”Införande av
stipendium för betygmässigt bästa avgångselev”. Han föreslår att Vingåkers kommun
inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som uppnår högst meritvärde
vårterminen i årskurs nio. Kommunfullmäktige fattade beslut om att motionen skulle
beredas av kommunstyrelsen. Ärendet är dock sådant att det bör utredas av barn-och
utbildningsnämnden.
Bakgrund
Fredrik Andersson (M) inkom med en motion om att införa ett stipendium för
betygsmässigt bästa avgångselev. Han skriver bland annat att med ett införande av ett
stipendium skulle kommunen markera vikten av god studiedisciplin och visa
uppskattning för de elever som lägger ner tid och kraft på att lyckas med skolarbetet.
Stipendiet ska enligt förslaget delas ut i samband med avslutningsceremonin och bör
lämnas över av någon representant från nämnd/förvaltning för att ge stipendiet tyngd
och betydelse.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att motionen skulle skickas vidare till
kommunstyrelsen för beredning (kf § 97/2019). Motionen bör dock hanteras av barnoch utbildningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen skickar motionen vidare till barn-och utbildningsnämnden för
beredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
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Bilagor
Motion
Protokollsutdrag kf § 97/2019
Beslutet skickas till
Barn-och utbildningsnämnden

44

Införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev
Bakgrund
Betygsresultaten har under flera år sjunkit i Vingåker. Andelen elever som är godkända i alla
ämnen låg vid senast läsårsavslutningen på blygsamma 40,4% samtidigt som antalet A, som är
högsta betyg, uppgick till den anmärkningsvärt låga andelen av 3,5% av alla betyg som sattes i
årskurs 9.
Det har under lång tid spridits en attityd och inställning bland många ungdomar i kommunen att
skolan, utbildning och ansträngning i skolarbetet inte har varit accepterade områden att vara
framstående i.
Idag delas stipendier ut från Rotary till elever som slutar årskurs nio på premisserna att eleven
”varit en god kamrat och presterat väl utifrån sina förutsättningar”. Stipendiet delas ut till en
pojke och en flicka i avgångsklasserna genom en lottningsprocess. Beloppet på stipendiet är i dag
3000 kronor.
Kommunen delar redan idag ut stipendier för kultur- och idrottsprestationer och det är den här
motionärens uppfattning att det är hög tid att kommunen visar uppskattning även för akademiska
prestationer.
Förslag
Jag föreslår att Vingåkers kommun inför ett stipendium eller en ”utbildningspremie” till den elev i
grundskolan som uppnår högst slutbetyg. Detta är lätt mätbart genom att se till det höga
meritvärde som följer med höga betyg. Med införandet av ett sådant stipendium skulle
kommunen tydligt markera vikten av god studiedisciplin och på ett mycket tydligt sätt visa sin
uppskattning för de elever som lägger ned tid, kraft och fritid på att lyckas med skolarbetet.
Stipendiet ska delas ut i samband med avslutningsceremonin och det bör lämnas över av någon
representant från nämnd/förvaltning för att ge stipendiet tyngd och betydelse. I den händelse att
flera elever uppnår samma meritvärde delas flera stipendier ut.
Detta ligger helt i linje med de mål som ligger på Barn- och Utbildningsförvaltningen att nå en
högre måluppfyllelse och en högre andel A-betyg.
Jag föreslår därför:
•

Att Vingåkers kommun inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som uppnår
högst meritvärde vårterminen i årskurs nio.

Vingåker 2019-10-17
Fredrik Andersson
Moderaterna i Vingåker
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2019-10-28

137
(154)

Kf § 97

KS 2019/554

Motion om stipendium för betygsmässigt bästa
avgångselev i årskurs 9
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion, i den står följande:

"Införande av stipendium för betygsmässigt bästa avgångselev
Bakgrund
Betygsresultaten har under flera år sjunkit i Vingåker. Andelen elever som är
godkända i alla ämnen låg vid senast läsårsavslutningen på blygsamma 40,4%
samtidigt som antalet A, som är högsta betyg, uppgick till den anmärkningsvärt låga
andelen av 3,5% av alla betyg som sattes i årskurs 9.
Det har under lång tid spridits en attityd och inställning bland många ungdomar i
kommunen att skolan, utbildning och ansträngning i skolarbetet inte har varit
accepterade områden att vara framstående i.
Idag delas stipendier ut från Rotary till elever som slutar årskurs nio på premisserna
att eleven "varit en god kamrat och presterat väl utifrån sina förutsättningar".
Stipendiet delas ut till en pojke och enflicka i avgångsklasserna genom en
lottningsprocess. Beloppet på stipendiet är i dag 3000 kronor.
Kommunen delar redan idag ut stipendier för kultur- och idrottsprestationer och det
är den här motionärens uppfattning att det är hög tid att kommunen visar
uppskattning även för akademiska prestationer.
Förslag
Jagföreslår att Vingåkers kommun inför ett stipendium eller en "utbildningspremie"
till den elev i grundskolan som uppnår högst slutbetyg. Detta är lätt mätbart genom
att se till det höga meritvärde som följer med höga betyg. Med införandet av ett sådant
stipendium skulle kommunen tydligt markera vikten av god studiedisciplin och på ett
mycket tydligt sätt visa sin uppskattningför de elever som lägger ned tid, kraft och
fritid på att lyckas med skolarbetet.
Stipendiet ska delas ut i samband med avslutningsceremonin och det bör lämnas över
av någon representant från nämnd/förvaltningför att ge stipendiet tyngd och
betydelse. I den händelse att flera elever uppnår samma meritvärde delas flera
stipendier ut.
Detta ligger helt i linje med de mål som ligger på Barn- och Utbildningsförvaltningen
att nå en högre måluppfyllelse och en högre andel A-betyg.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28
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(154)

Jagföreslår därför:
•

Att Vingåkers kommun inför ett stipendium på 5000 kronor till den elev som
uppnår högst meritvärde vårterminen i årskurs nio.

Vingåker 2019-10-17
Fredrik Andersson
Moderaterna i Vingåker
Inlägg
Fredrik Andersson (M) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

130
(154)

Tid och plats
Måndagen den 28 oktober 2019, kl. 14.00 - 16:00 Stora salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Ateg (S), 1:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Olle Olsson (S)
Glenn Christensen (S)
Caisa Säv heden Larsson (S)
Kristina Jonsson (S)
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Irene Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Anna Lindner (C)
Tiina Rokka (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)

Aziz Jaali (S)
Erika Rask (S)
Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Per-Erik Eriksson (SO)
Hans Wallentin (SO)
Christer Nodemar (M)
Marika Björkdal (M)
Enrique Oiaz (KO)
Christina Hallin (MP) §§ 92-100
Lola Östlund (M P)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 98
Kent Rosenberg, förslagsställare §§ 94-96

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Monica Granström
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Mats Karlsson
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28
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(154)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Datum för anslagsuppsättande

2019-11-06

Datum för anslagsnedtagande

2019-11-28

tör

::~::~::~Iats protoko"et ~d
Namnförtydligande

1tW

. ..C ....

AnnaO~~ · ···p- ··~ ·· · ··

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Ks §

KS 2019/711

Instruktioner till stämmoombud 2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar instruktionerna för kommunens stämmoombud 2020.
2. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att vid behov revidera instruktionen
inför respektive stämma.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun äger flera bolag och är medlemmar i flera föreningar och andra
organisationer dit kommunen skickar ombud för att föra kommunens talan på
bolagstämmor och årsmöten. Ombuden ska föra kommunens talan i frågor som rör
godkännande av årsredovisning, beviljande av ansvarsfrihet etc. För att säkerställa
rättssäkerheten kring kommunens talan på bolagstämmor har en övergripande
instruktion arbetats fram. Instruktionen är generell för samtliga bolag, föreningar och
organisationer. Krävs särskilda ställningstaganden föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott får mandat att utfärda särskilda instruktioner för just den aktuella
stämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-18
Instruktion för stämmoombud 2020

Beslutet skicka till
Stämmoombud
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-01-20
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom.@vingaker.se
Diarienummer

Instruktioner till stämmoombud 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att
• Kommunstyrelsen antar instruktionerna för kommunens stämmoombud 2020.
• Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att vid behov revidera instruktionen
inför respektive stämma.
Beskrivning av ärendet
Vingåkers kommun äger flera bolag och är medlemmar i flera föreningar och andra
organisationer dit kommunen skickar ombud för att föra kommunens talan på
bolagstämmor och årsmöten. Ombuden ska föra kommunens talan i frågor som rör
godkännande av årsredovisning, beviljande av ansvarsfrihet etc. För att säkerställa
rättssäkerheten kring kommunens talan på bolagstämmor har en övergripande
instruktion arbetats fram. Instruktionen är generell för samtliga bolag, föreningar och
organisationer. Krävs särskilda ställningstaganden föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott får mandat att utfärda särskilda instruktioner för just den aktuella
stämman.
Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente delegation på att fatta beslut om
instruktioner till representanter vid bolags- och föreningsstämmor.
”Styrfunktion
4 § … - Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.”
Bolagstämmor och årsmöten som berörs
- Kommuninvest
- Vingåkers Vatten och Avfall AB
- Sörmland Vatten och Avfall AB
- Energikontoret i Mälardalen AB
- AB Vingåkershem
- Vingåkers Kommunfastigheter AB
- Vingåkers Kraft AB
- Sörmlands Turistutveckling AB
- Förenande Småkommuners Försäkrings AB

51

-

Inera AB
Leader Södermanland
Nyköpingåns Vattenvårdsförbund
Samkultur
Mälardalsrådet
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Sörmlands Sparbank
Hjälmarens Vattenförbund
Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen.
Bilagor
Instruktion till Stämmoombud
Beslutet skickas till
Stämmoombud

Ralf Hedin
Kommunchef
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Instruktion till stämmoombud i Vingåkers Kommun
2020
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Instruktion till stämmoombud
Stämmobudet ska:
-

Godkänna årsredovisningen/verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019.

-

Godkänna förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt
fastställd balansräkning.

-

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Punkterna ovan gäller under förutsättning av revisorernas tillstyrkan.

Stämmoombudet ska i förekommande fall:
-

Fastställa verksamhetsplan och/eller budget för 2021.

-

Fastställa medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

-

Fastställa arvoden för styrelsen eller andra uppdrag enligt förslag.

I de fall stämmoombudet finner brister eller något av särskilt intresse i underlaget
inför stämman ska ombudet informera kommunstyrelsens arbetsutskott om detta innan
stämman äger rum.
Stämmoombudet ska också efter stämman medverka på kommunstyrelsens
arbetsutskott och redogöra för stämman.
Stämmoombudet ska utöver ovan nämnda rösta och föra talan i vad som kan anses
vara i Vingåkers kommuns intressen.

Instruktionen gäller för stämmor i följande bolag, föreningar och organisationer:
- Kommuninvest
- Vingåkers Vatten och Avfall AB
- Energikontoret i Mälardalen AB
- AB Vingåkershem
- Vingåkers Kommunfastigheter AB
- Vingåkers Kraft AB
- Sörmlands Turistutveckling AB
- Förenande Småkommuners Försäkrings AB
- Inera AB
- Leader Södermanland
- Nyköpingåns Vattenvårdsförbund
- Samkultur i Sörmland
- Mälardalsrådet
- Östra Sveriges Luftvårdsförbund
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Vingåkers
kommun
-

Sörmlands Sparbank
Hjälmarens Vattenförbund
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
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Ks §

KS 2019/519

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer frågor till kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 1 juni 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske.
Beslutsunderlag
Frågor gällande uppsikt över kultur-och fritidsnämnden
Plan för beslut om frågor och redovisning enligt kommunstyrelsens uppsikt över
kommunens verksamhet
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skicka till
Kultur-och fritidsnämnden
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Frågor till Kultur- och fritidsnämnden

1. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande mandatperioden?
2. Vilka är nämndens större projekt den innevarande mandatperioden?
3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
4. Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka effekter har det
gett?
5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunstyrelsen går till och
vilka förändringar skulle det innebära mot idag?
6. Hur fortlöper arbetet med att ta fram ett åtgärdsförslag som leder till att
kommunen vid planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans, i
enlighet med det uppdrag nämnderna fått av kommunfullmäktige (kf §
124/2019).
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Frågor enligt uppsiktsplikt

Redovisning av svar- informationsärende

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Barn
14-okt och utbildningsnämnden
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
11-nov Överförmyndarnämnden
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
09-dec Socialnämnden
År 2020
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
27-jan Kultur och fritidsnämnden
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
24-feb Samhällsbyggnadsnämnden

Barn och utbildningsnämnden redovisar svar
på sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
30-mar Valnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar svar på
sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
27-apr Vingåker vatten och avfall

Socialnämnden redovisar svar på sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Vingåkers hem och Vingåkers
01-jun kommunfastigheter

Kultur och fritidsnämnden redovisar svar på
sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
31-aug Västra Sörmlands räddningstjänst

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar
på sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
12-okt Vårdförbundet Sörmland

Valnämnden redovisar svar på sina frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
09-nov Viadidaktnämnden

Vingåker vatten och avfall redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
07-dec Patientnämnden

Vingåkershem och Vingåkers
kommunfastigheter redovisar svar på frågor

År 2021
Januari

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Taxe- och avgiftsnämnden

Västra Sörmlands räddningstjänst redovisar
svar på frågor

Februari

Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på
frågor

Mars

Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor

April

Patientnämnden redovisar svar på frågor

Maj

Taxe-och avgiftsnämnden redovisar svar på
frågor
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.9

Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
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1 (4)

2 (4)

Dokumenttyp
Riktat styrdokument

Giltighetstid
Tillsvidare

Dokumentnamn
Reglemente för
Kultur- och
Fritidsnämnden
Processägare
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Fastställd
2010-12-13
Gäller från
2011-01-01
Senast reviderad
KF 2015-11-30, § 122.
Gäller från 2016-01-01.

Beslutande
Kommunfullmäktige

Detta dokument gäller för
Kultur- och fritidsnämnden i
Vingåkers kommun

Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
1§

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker
kommuns nämnder.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
2§

Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom
kultur- och fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att
– ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande såväl
verksamhet i egen regi som stöd i verksamhet i annan regi
– genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa
bedriver
– söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur och
fritid
– besluta om upplåtelse av lokaler för kultur och fritid
– förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom
såsom samlingar och konstverk
– verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård
– ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader,
vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om
placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa
konstverk till kommunens förvaltningar
– inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda
normer utse stipendiater
– fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

61

3 (4)

Delegering från kommunfullmäktige
3§

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
-

-

nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt och efter kommunstyrelsens hörande
inom sitt verksamhetsområde där det ankommer på nämnden
att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa
överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal
rätt att fastställa avgifter för utlåning av mikrofilmade arkivalier

Antal ledamöter och ersättare
4§

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordförandens uppgifter
5§

Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att:
-

-

närmast under kultur- och fritidsnämnden ha uppsikt över
nämndens förvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling inom kultur- och fritidsområdet liksom effektiviteten
i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
främja samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och
kommunens övriga nämnder
representera kultur- och fritidsnämnden vid
uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kultur- och fritidsnämnden
beslutat annat i ett särskilt fall.

Offentliga sammanträden
6§

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Offentliga sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som
avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess.
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4 (4)

Ks §

KS 2019/710

Revidering av uppdrag för Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat uppdrag för Västra Sörmlands räddningstjänst
under förutsättning att Katrineholms kommun fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam
räddningstjänstverksamhet. Som en del i styrningen av verksamheten och
tydliggörande av den politiska viljan med VSR har medlemskommunerna
Katrineholm och Vingåker antagit styrdokumentet Uppdrag till VSR angående
räddningstjänstverksamhet som nu är aktuellt för revidering.
Revideringen består främst av redaktionella ändringar och uppdaterad laghänvisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-10
Förslag till revidering av uppdrag till Västra Sörmlands räddningstjänst
Handlingsprogram
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-12-10
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom@vingaker.se
Diarienummer

Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands
räddningstjänst, VSR
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige antar reviderat uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst
under förutsättning att Katrineholms kommun fattar likalydande beslut.
Beskrivning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam
räddningstjänstverksamhet. Som en del i styrningen av verksamheten och
tydliggörande av den politiska viljan med VSR har medlemskommunerna
Katrineholm och Vingåker antagit styrdokumentet Uppdrag till VSR angående
räddningstjänstverksamhet som nu är aktuellt för revidering.
Revideringen består främst av redaktionella ändringar och uppdaterad laghänvisning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker tillsammans
med ledningen för Västra Sörmlands räddningstjänst.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige bör godkänna reviderat uppdrag
för Västra Sörmlandsräddningstjänst.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Bilagor
Förslag till uppdrag för Västra Sörmlands räddningstjänst

64

Beslutet skickas till
Katrineholms kommun
Västra Sörmlands räddningstjänst

Ralf Hedin
Kommunchef
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Uppdrag till Västra Sörmlands
Räddningstjänst
- angående räddningstjänstverksamhet
Reviderad 2019
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Bakgrund
Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet. För att styra
verksamheten och tydliggöra den politiska viljan med VSR väljer medlemskommunerna
Katrineholm och Vingåker att utforma följande tre styrdokument.
1.1

Förbundsordning

I förbundsordningen beskrivs den formella strukturen för VSR. I förbundsordningen anges
ändamål för verksamheten och hur de juridiska fundamenten regleras såsom medlemmar,
namn, säte, utträde samt politiska och ekonomiska styrformer.
1.2

Reglemente för direktionen

Reglementet är ett statiskt dokument som beskriver ansvar och arbetssätt.
1.3

Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet

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. Detta är en
beskrivning över hur medlemskommunerna vill att förbundet ska prioritera sitt arbetssätt, det
kan liknas med en programförklaring.
Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Sett över flera
mandatperioder är det ett dynamiskt dokument, men det kan revideras under pågående
mandatperiod om det finns särskilda skäl. Uppdraget ska förnyas eller omprövas inom ett år
efter varje mandatperiod för att hålla den politiska styrningen av förbundet levande. Men
också för att säkerställa aktualitet i relation till förändringar i lagstiftningen.
I Lagen om skydd mot olyckor finns två nationella mål för räddningstjänstverksamheten:
•
•

Tillfredställande och likvärdigt skydd
Effektiv räddningsinsats inom godtagbar tid

Uppdraget till VSR är medlemskommunernas tolkning och lokala utformning av de nationella
målen. I uppdraget beskrivs de lagstiftningsområden inom vilka VSR svarar för
räddningstjänstverksamhet, mål, krav, restriktioner, medgivanden och former för rapportering
till kommunerna.
Handlingsprogram
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod. VSR:s handlingsprogram antas
av förbundsdirektionen samt fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för VSR:s
handlingsprogram.
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Kommunernas handlingsprogram täcker de områden inom LSO där VSR inte har ett ansvar.
Främst samordningen av skyddet mot olyckor samt planering kring de olyckor som inte leder
till räddningsinsatser.

Insyn och rapportering
Medlemskommunerna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär.
Rapporteringen till medlemskommunerna ska ligga i linje med detta uppdrags innehåll och
struktur. Budget och ekonomisk redovisning ska vara på en sammanfattande nivå. VSR ska
åtskilja rapporteringen till direktionen från rapporteringen till kommunerna på ett sätt som
ligger i linje med respektives ansvar.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Uppgift
Lagrum

Kommentar

1 kap
6§

VSR har ansvaret för att samordna statliga och
kommunala myndigheters verksamhet i fråga
om räddningstjänst.

3 kap
1§

Kommunerna har ansvaret för att samordna
skyddet mot olyckor. Syftet är att skapa en
samsyn mellan olika statliga, kommunala och
privata aktörer inom till exempel områdena
trafiksäkerhet, plan- och bygg, miljö, folkhälsa,
kommunskydd, räddningstjänstverksamhet och
skydd mot extraordinära händelser.

LEH 2
kap 7 §

VSR ska delta i arbetsgrupper/råd som verkar
inom de olyckstyper där VSR har erfarenheter
från räddningsinsatser. Exempel på sådana
olyckor är trafikolyckor, miljöolyckor, drunkning,
naturolyckor och suicid. VSR tillhandahåller
kompetens inom områdena.

Tillsyn

3 kap
1§

VSR ansvarar för tillsyn av enskildas
ansvarstagande.

Information

1 kap
7§

VSR ansvarar för att allmänheten informeras
om vilken förmåga att göra räddningsinsatser
som finns samt upplyser om varning och
information vid allvarliga olyckor.

Underlätta1 för den
enskilde

3 kap
2§

I begreppet underlätta ingår information och
rådgivning till den enskilde samt i mån av
resurser utbildning.

VSR:s ansvar

VSR biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Samordning

Samordning

Underlätta2 för den
enskilde

Rengöring och
brandskyddskontroll

VSR underlättar för den enskilde att ta sitt
ansvar utan att inkräkta på annan myndighets
ansvar inom alla typer av olyckor som omfattas
av begreppet räddningstjänst.
3 kap
4§

VSR svarar för att upprätta förslag till taxa för
sotning och brandskyddskontroll samt
överlämnar förslag till respektive
kommunfullmäktige för fastställande. VSR
ansvarar för utförandeavtal och därtill hörande
frågor.

1

Den enskildes förebyggande skyldigheter enligt denna lag begränsas till området brand. Detta uppdrag är
således också begränsat till området brand.
2
Även om uppgiften ligger utanför lagstiftningens ram kan kommunerna välja att addera det som en uppgift om
det gagnar tryggheten. Detta är ett sätt att effektivisera kommunens samlade trygghetsskapande arbete.
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VSR svarar för att medge dispens för egen
sotning. VSR ansvarar för tillsyn av
sotningsverksamheten.
Räddningstjänst

3 kap
7§

VSR svarar för att genomföra effektiva
räddningsinsatser som påbörjas inom
godtagbar tid. Definition av effektiva
räddningsinsatser respektive godtagbar tid
beslutas vid antagande av handlingsprogram
för räddningstjänst med förmågekarta.

Räddningstjänst 3

VSR ska genomföra räddningsinsatser så att
det skapas ett mervärde för de drabbade.

Skadeavhjälpande
insatser4

VSR ska utföra insatser mot andra olyckor än
de som faller under begreppet räddningstjänst
under förutsättning att VSR kan åstadkomma
ett mervärde för den drabbade.

Olycksförloppsutredning

3 kap
10 §

VSR ansvarar för att alla olyckor som föranlett
räddningsinsats utreds med inriktning på orsak,
förlopp och insats.

Alarmering

6 kap
10 §

VSR ansvarar för att det finns anordningar för
alarmering av räddningsorgan i anslutning till
varje brandstation alarmering sker via SOS
Alarm Sverige AB.

Räddningstjänst
höjd beredskap

8 kap
2§

VSR ansvarar för tillkommande uppgifter som
ankommer på kommunerna under höjd
beredskap.

2 kap
1,2,3 §

Kommunerna har ett egenansvar för sitt eget
brandskydd i likhet med alla andra företag och
individer. VSR ska tillhandahålla brandskyddsoch olycksförebyggande utbildning åt
kommunerna efter beställning från respektive
medlemskommun. Ersättning för utbildning
ingår inte i kommunbidraget.

Kommunernas
förebyggande
åtgärder i
egenskap av
enskild

3

Förutom vid själva räddningsinsatsen kan VSR stödja drabbade efter en olycka genom efterföljande arbete.
Detta stöd ligger utanför lagstiftningens krav men är ett uttryck för kommunernas ambition.
4
Denna uppgift är bredare än de lagstadgade kraven på kommunerna. VSR ska utföra insatser mot andra olyckor
än de som faller under begreppet räddningstjänst. Avsikten med denna uppgift är att öka tryggheten i
kommunerna.
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Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Uppdrag
Lagrum

Kommentar

Tillstånd

17-19 §§

VSR ansvarar för tillståndsprövning gällande
hantering och överföring av explosiva varor och
hantering av brandfarliga varor.

Återkallande av
tillstånd

20 §

VSR ansvarar för återkallande av tillstånd i
förekommande fall.

Tillsyn

21 §

VSR ansvarar för utövande av tillsyn över
efterlevnaden av givna tillstånd.

Beslut om
föreläggande och
förbud
Fastställande av
avgifter

25 §

VSR ansvarar för att meddela förelägganden och
förbud i förekommande fall.

27 §

VSR ansvarar för att upprätta förslag till taxa för
tillståndsprövning, tillsyn med mera enligt aktuell
lag och överlämnar till respektive
kommunfullmäktige för fastställande.

VSR:s ansvar

VSR
biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Uppdrag
VSR:s ansvar

Tillsyn

VSR
biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lagrum

Kommentar

7-9 §§

VSR ansvarar för tillsyn över installationer för
överföring av alternativa drivmedel.
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Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder Lagrum
annan
myndighet
som bär
ansvaret
Tillsyn
15 §

Information till 14 §
allmänheten
(högre kravnivå)
Kommunens plan
FSO
för räddnings6§
insatser (högre
kravnivå)

Kommentar

Länsstyrelsen svarar för tillsynen. VSR ska
biträda.
VSR biträder kommunerna i arbetet med att
informera personer som löper risk att påverkas av
en allvarlig kemikalieolycka.
VSR ansvarar för att upprätta en plan för
räddningsinsatser enligt förordning om skydd mot
olyckor.

Lag (2006:544) om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Uppgift
VSR:s ansvar

Rekrytering,
utbildning och

VSR biträder Lagrum
annan
myndighet
Analys och
2 kap
planering
1§

Kommentar

Krisledningsnämndens
verksamhet

2 kap
2-6 §

Räddningstjänsten Östra Götaland (RtÖG)
upprätthåller en funktion som tjänsteman i
beredskap (TIB) åt Katrineholms kommun. Det är
RtÖG:s räddningschef i beredskap (RCB) som har
som tillikauppgift att fungera som TIB.
Vid händelser av svåra olyckor, svåra
påfrestningar eller kriser ska TIB initiera
kommunernas beredskapsfunktioner genom att
larma och informera berörd(a) kommun(er) om
händelsen. I TIBs uppgift ingår även att initialt
samordna kommunernas beredskapsfunktioner till
dess att den kommunala ledningsorganisationen
för att hantera händelsen har trätt i funktion.

Delta i
2 kap
arbetsgrupper 7 §

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar för
att olika aktörer samverkar planerings- och
förberedelsearbetet samt att aktörernas olika
åtgärder och information samordnas. VSR deltar i
detta förberedelsearbete.

Utbildning,
övning

Kommunen har det direkta ansvaret. VSR biträder
vid utbildning och övning.

Kommunen har det direkta ansvaret för dessa
frågor.

VSR ansvarar för att egen personal utbildas och
övas. VSR ansvarar även för rekrytering och
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övning

övning av annan personal för räddningstjänst
under höjd beredskap.
Rapportering
Höjd
beredskap

Kommunen har det direkta ansvaret. VSR kan
biträda.
Kommunerna ska vidare underhålla och prova de
aggregat som finns för utomhusalarmering. VSR
utför arbetet genom avtal.

Plan – och bygglag (2010:900)
Uppgift
VSR: ansvar

VSR biträder
Lagrum
annan
myndighet
som bär
ansvaret
Biträda
kommunens
planprocess
Biträda
kommunens
byggprocess

Kommentar

VSR utgör remissinstans i planfrågor.

VSR biträder kommunen i byggprocessen, vilket
inkluderar byggsamråd, granskning av
brandskyddsdokumentation och
säkerhetsbesiktning.

Biträda
kommunens
byggprocess5

VSR ska driva ett olycksförebyggande arbete och
aktivt delta i samhällsplaneringen genom att följa
samhällsutvecklingen och föreslå lösningar, peka
på behov och brister som behöver hanteras samt
delta i arbetsgrupper.

VSR biträder Lagrum
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Kommentar

VA-lagen
Uppgift
VSR: ansvar

5

En viktig komponent i det olycksförebyggande arbetet är riskhantering i samhällsplaneringen. VSR ska
upptäcka risker i samhällsplaneringen och finna åtgärder för att minska dessa. VSR ska utgöra remissinstans till
ansvarig nämnd. VSR har inte någon slags veto, men ska å andra sidan inte heller avstå från att peka på
samhällsplanering som innebär förhöjda risker.
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Biträda
kommunen
vid dimensionering av
antal
brandposter

Kommunen svarar var och en för att erforderligt
antal väl fungerande brandposter finns.
Grundnivån utgörs av VAV publikationerna VAV
P83 allmänna vattenledningsnätet samt VAV P76
vatten för brandsläckning. Kommunerna var och en
tillhandahåller aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge.

Förvaltningslagen (1986:223)
Uppgift
VSR: ansvar

Lagrum
VSR biträder
annan
myndighet
Vid förfrågan 6 §
biträda andra
myndigheter

Kommentar

VSR utgör remissinstans i tillståndsärenden vid till
exempel offentlig tillställning (ordningslag), LSSverksamhet (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och alkoholservering
(alkohollag). VSR bistår även Polismyndigheten
med sakkunnighetsutlåtanden.
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Mål

Effektmål
Effektmålen beskriver de effekter i samhället som kommunerna förväntar sig av VSR.
Målen beskriver vilka resultat VSR ska åstadkomma och utgör en komplettering till
tabellen ovan som beskriver VSR:s uppgifter.
Mål

Beskrivning/Förklaring

1

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

2

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet

Målet och resultatet har ambition att visa hur VSR
bidrar till ökad trygghet och säkerhet för invånarna i
respektive medlemskommuner.

3

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i olyckor,
som föranleder räddningsinsats

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

4

Öka verksamhetens effektivitet
och kvalité genom samverkan
intern och externt

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

5

Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om
olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.

Den enskildes förmåga lyfts ofta fram som den mest
effektiva åtgärd för att åstadkomma ett tryggare
samhälle. Hur denna förmåga utvecklas är intressant
för kommunerna att följa.
Målet är begränsat till olyckor som kan föranleda
räddningsinsats.
För andra olyckor (som inte leder till räddningsinsats)
ska kommunerna beskriva sina aktiviteter och mål i
respektive kommuns handlingsprogram.

6

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i
handlingsprogrammets
förmågekarta.

Det nationella målet är att räddningsinsats ska ske
inom godtagbar tid. Detta mål är kommunernas lokala
tolkning. Istället för att koppla framkomsttiden till vissa
orter har tiden kopplats till handlingsprogrammets
förmågekarta.

7

Vid 60 procent av alla olyckor
Vid insatser som görs av räddningsstyrkan ska detta
som uppfyller kriterierna för
mätas.
räddningstjänst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
Detta kan också ses som ett kvitto på hur väl
utbildning till allmänheten har haft förväntad effekt.
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Ekonomiska mål
VSR:s verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSR:s
uppgift att hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida
kommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och
anläggningar. En sund ekonomi präglas av redovisningslagens krav på god
redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans.
Mål

Beskrivning/förklaring

1

VSR ska ha ett årligt positivt
resultat.

Målet handlar om balanskrav, vilken balans förbundet
har över sina intäkter och kostnader under året
(resultatperspektivet)

2

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Målet innebär att reinvesteringar ska göras utan
upptagande av lån. Lån får tas till reinvesteringar om
ränta och amortering ryms inom VSR:s ram.

Medgivanden
För att utnyttja en organisations fulla energi kan det vara värdefullt att lossa på bromsar
eller det som kan uppfattas som bromsar. Här följer medgivanden som bör vara
värdefulla för VSR:s effektivitet.
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. Uppstår
ytterligare en samtidig olycka minskar beredskapen för en
tredje insats och så vidare. VSR får sänka beredskapen i
relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett andra
larm eller andra viktiga omständigheter.
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Handlingsprogram för Västra
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Direktionens vilja 2016-2019

Antaget 2016-10-05

77

Innehållsförteckning
INLEDNING ................................................................................................................................... 2
ANSVAR .......................................................................................................................................... 3
OMVÄRLDSBESKRIVNING ....................................................................................................... 4
VERKSAMHETENS OMFATTNING ......................................................................................... 5
MEDLEMMARNAS UPPDRAG .................................................................................................. 6
UPPGIFT ........................................................................................................................................ 6
MÅL.............................................................................................................................................. 6
DIREKTIONENS ROLL ............................................................................................................... 7
INRIKTNING ................................................................................................................................. 7
VISION.......................................................................................................................................... 7
VERKSAMHETSIDÉ ...................................................................................................................... 7
STRATEGISKA ÅTGÄRDER ........................................................................................................... 8
Öka enskildas kunskap och förmåga ....................................................................................... 8
Biträda andra myndigheter ..................................................................................................... 9
Mångfald ................................................................................................................................. 9
Metoder för att mäta och utvärdera mål ............................................................................... 10
MÅL ........................................................................................................................................... 10
Enskildas förmåga ................................................................................................................. 10
Färre räddningsinsatser ........................................................................................................ 11
RAPPORTERING ......................................................................................................................... 11
MEDLEMSDIALOG.................................................................................................................... 11
FÖRMÅGA ................................................................................................................................... 12

78

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

VSR

Planer

Värdegrund

PLAN FÖR
RÄDDNINGSINSATS

PLAN
FÖR
TILLSYN

PLAN FÖR
UNDERSÖKANDE/
LÄRANDE

PLAN FÖR
UTBILDNING/
INFORMATION

Verksamhetsbeskrivning

Personaladm.
Riktlinjer
LARMPLANER

MATERIEL/UTRUSTNING
Förteckning

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
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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).

82

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.

84

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
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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

92

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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Ks §

KS 2019/551

Svar på medborgarförslag om en modell av
Säfstaholms slott samt park
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den
inplanerade utställningen om slottsparken.
Sammanfattning av ärendet
Kent Rosenberg inkom 2019-10-19 med ett medborgarförslag där han föreslår att
när Säfstaholms slott har renoverats så skulle det vara önskvärt om det kunde anordnas
ett rum för att ge plats åt en modell av slottet och parken som visar hur det såg ut i
början av 1800-talet efter att greve Gustaf Trolle Bonde gjort sin omdaning av slottet
och parken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-12
Medborgarförslag
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-11-12
Handläggare

Ulrika di Martini Brakel
0151-193 33
ulrika.dimartini@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/551

Medborgarförslag på en modell av Säfstaholms slott
samt park
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om en modell av Säfstaholms
slott samt park besvarat.
Beskrivning av ärendet

Kent Rosenberg inkom 2019-10-19 med ett medborgarförslag där han föreslår att
när Säfstaholms slott har renoverats så skulle det vara önskvärt om det kunde
anordnas ett rum för att ge plats åt en modell av slottet och parken som visar hur
det såg ut i början av 1800-talet efter att greve Gustaf Trolle Bonde gjort sin
omdaning av slottet och parken.
Skäl till beslut

Det har tidigare stått en modell av slottet som kommunen lånade in av Nordiska
Museet. Den lämnades tillbaka inför renoveringen och det fanns ingen tanke om
att låna in den igen. Slottsmodellen var i balsaträ och mycket ömtålig. Den
tillhörande glasmontern var stor och svårplacerad. Det ger inget större mervärde
av att upplåta ett rum till en modell av både slott och park eftersom slottet
exteriört inte har förändrats nämnvärt från hur det såg ut under grevens tid, därför
skulle en modell av slottet inte fungera som tidsdokument.
Förvaltningens ståndpunkt

Redan nu planerar Vingåkers kommuns kultursamordnare att genomföra en
utställning om slottsparken och den trädgårdsmästarutbildning som tidigare fanns
på Säfstaholm i slutet av 1800-talet. Det kommer då att finnas möjlighet att se hur
parken har förvandlats under de sista 300 åren, från barockpark till engelsk park.
Att visa på hur den förvandlingen skett i bild och kartverk är historisk spännande
att berätta hur Vingåker som samhälle växt fram och förändras från grevlig
slottspark till en levande tätort.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Medborgarförslag 2019-10-19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Ulrika di Martini Brakel
Kultursamordnare
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Vingåkers
kommun

Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER
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vingaker.se

Vingåkers
kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

136
(154)

Kf § 96

KS 2019/551

Medborgarförslag - Att inrätta ett rum på
Sävstaholms slott med en modell av slottet och
parken
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige. I det står följande:

"När nu slottet blir såfint, fixa ett rum med en modell av slottet och parken då den
var som finast ".
Förslagsställare, Kent Rosenberg föredrar sitt medborgarförslag för fullmäktige.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-10-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställare

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

130
(154)

Tid och plats
Måndagen den 28 oktober 2019, kl. 14.00 - 16:00 Stora salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Ateg (S), l:e vice ordf.
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Olle Olsson (S)
Glenn Christensen (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Kristina Jonsson (S)
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Irene Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Anna Lindner (C)
Tiina Rokka (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (MP)

Aziz Jaali (S)
Erika Rask (S)
Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Per-Erik Eriksson (SO)
Hans Wallentin (SO)
Christer Nodemar (M)
Marika Björkdal (M)
Enrique Oiaz (KO)
Christina Hallin (MP) §§ 92-100
Lola Östlund (MP)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 98
Kent Rosenberg, förslagsställare §§ 94-96

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Monica Granström
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Mats Karlsson
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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-28

131
(154)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Datum för anslagsuppsättande

2019-11-06

Datum för anslagsnedtagande

2019-11-28

för

..

:::::~:~i~lats protokollet ~d. ~<
Namnförtydligande

ut VtU

AnnaO~~ ····F" ·· ~ ···

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Ks §

KS 2019/598

Svar på motion om rationalisering av förvaltningen
av Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad då de effektiviseringar som redan
gjorts är mer omfattande än de som föreslås i motionen.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har i en motion som inkom den 31 oktober föreslagit att kommunen ska
anlita en extern konsult för att kartlägga möjliga effektiviseringar inom
kommunkoncernen. I motionen sägs också att utredningen ska syfta till att summan
löner och lönebikostnader ska reduceras med 3% räknat på 2018 års kostnadsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-06
Motion
Protokollsutdrag Kf §121/2019
Protokollsutdrag Au § 14/2020
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-12-06
Handläggare

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

KS 2019/598

Svar på motion om rationalisering av förvaltningen
av Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att
genomföra den föreslagna utredningen, med de tillägg som görs i föreliggande
tjänsteutlåtande.
Beskrivning av ärendet
Moderaterna har i en motion som inkom den 31 oktober föreslagit att kommunen ska
anlita en extern konsult för att kartlägga möjliga effektiviseringar inom
kommunkoncernen. I motionen sägs också att utredningen ska syfta till att summan
löner och lönebikostnader ska reduceras med 3% räknat på 2018 års kostnadsnivå.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att effektivisera verksamheten och ser
självklart positivt på varje bidrag i det. Externt stöd har ett värde som komplement
eftersom en utomstående granskare kan se andra saker än det som kommer fram i ett
internt arbete. Dessutom bör en extern granskare som gör liknande utredningar över
hela landet vara väl uppdaterad på vilka lösningar som andra kommuner valt och hur
de har fallit ut. Det skäl för att granskningen ska vara extern som anges i motionen
delas dock inte av förvaltningen.
För att en utredning ska ge ett tydligt mervärde är det angeläget att den inte stannar vid
övergripande jämförelser med andra kommuner eller allmänt hållna formuleringar om
behovet av till exempel ökad samverkan, utan att den kommer med konkreta förslag.
Det är också viktigt att utredningen visar hur förslagen bidrar till en förbättring av
verksamheternas resultat, inklusive förmågan att uppfylla alla krav som lagstiftningen
ställer. Att kommunen håller sig inom sina ekonomiska ramar är självklart viktigt men
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det finns också ett behov av förbättrade resultat. Utredningen bör därför inte utgå från
svepande påståenden om att förbättrade resultat inte har med resurser att göra utan
visa hur förslagen kommer att bidra till förbättrade verksamhetsresultat.
Därutöver behöver utredningen visa hur arbetsmiljön ska kunna förbättras trots
minskade resurser. Exakt hur stor del av kommunens sjukskrivningstal som har att
göra med att medarbetare upplever stress och otillräcklighet kan vara svårt att avgöra
men det finns en sådan koppling. Minskade resurser riskerar alltid att leda till ökade
sjukskrivningstal, vilket skulle vara oönskat både på individnivå och eftersom det
leder till ökade kostnader och därmed skulle motverka hela syftet med
effektiviseringen.
Ekonomiska konsekvenser
En extern utredning innebär en kostnad som beror på omfattningen på utredningen.
För att utredaren ska kunna gå djupare än att ge generella rekommendationer är det
sannolikt att kostnaden blir ett antal hundratusen kronor. Om rapporten från
utredningen håller en kvalitet som genererar den kostnadsminskning på 3% av löner
och lönebikostnader som den syftar till, och under förutsättning att det går att
åstadkomma inklusive de tillägg som anges ovan under Förvaltningens ståndpunkt, är
nyttan självklart större än kostnaden för utredningen.
Bilagor
Motion från Moderaterna, daterad 23 oktober 2019, om en rationalisering av
förvaltningen av Vingåkers kommun.

Ralf Hedin
Kommunchef
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Motion angående rationalisering av förvaltningen av Vingåkers kommun.
Redan den 24/1 2017 lämnade vi Moderater en motion i detta ärende, redan då
kunde man se nödvändigheten aven rationaliseringsutredning. Vi fick bifall till vår
motion i I<SAU och I<S, dock ändrade sig då sittande majoritet (S, Mp, och V) och
avslog motionen i kommunfullmäktige. Ett beklagligt beslut.

Moderaterna i Vingåkers kommun yrkar att en rationaliseringsutredning genomförs
parallellt med ordinarie budgetarbete för 2020-2021. Utredningen bör syfta till att
summan löner och lönebikostnader reduceras med 3%, räknat på 2018 års
kostnadsnivå. Vingåkers kommun och dess helägda bolag Vingåkers
I<ommunfastighet AB och Vingåkers Vatten AB har idag en hög
skuldsättningsgrad. Därutöver en besvärande hög pensionsskuld, trots att en förtida
inbetalning skett.
Moderaternas uppfattning är att den att ett rationaliserings förslag inte kan utarbetas
av kommunens egna förvaltningar. Det ligger i varje förvaltnings innersta väsen att
alltid motivera sin egen betydelse och att följaktligen regelmässigt föreslå en ökning
av sin egen numerär. Erforderliga externa resurser måste därför anlitas för att ges
uppgiften att utarbeta förslaget.
En rationaliseringsutredning har enligt vår mening en hög angelägenhetsgrad.
Av den flerårsbudget majoriteten (S, C, Iill, och Mp med stöd av V) beslutat, där
man frusit höjning av löner och hyror och utökningar av budgetramar konstatera
att under dessa förutsättningar är en rationalisering lika nödvändig som oundviklig.
Moderaterna föreslår därför:
-Att anlita en extern konsult att kartlägga möjliga effektiviseringar inom kommun
koncernen.
Vingåker den 23 oktober 2019.
Moderaterna
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vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers

kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25

167
(193)

Kf § 121

KS 2019/598

Motion om rationalisering av förvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
I. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen får beredning.

Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion, i den står följande:

"Motion angående rationalisering av förvaltningen av Vingåkers kommun
Redan den 24/ 1 2017 lämnade vi Moderater en motion i detta ärende, redan då
kunde man se nödvändigheten aven rationaliseringsutredning. Vifick bifall till vår
motion i KSAU och KS, dock ändrade sig då sittande majoritet (S, Mp, och V) och
avslog motionen i kommunfullmäktige. Ett beklagligt beslut.
Moderaterna i Vingåkers kommun yrkar att en rationaliserings utredning genomförs
parallellt med ordinarie budgetarbete för 2020-2021. Utredningen bör syfta till att
summan löner och lönebikostnader reduceras med 3%, räknat på 2018 års
kostnadsnivå. Vingåkers kommun och dess helägda bolag Vingåkers
Kommunfastighet AB och Vingåkers Vatten AB har idag en hög
skuldsättningsgrad. Därutöver en besvärande hög pensionsskuld, trots att enförtida
inbetalning skett.
Moderaternas uppfattning är att den att ett rationaliserings förslag inte kan utarbetas
av kommunens egna förvaltningar. Det ligger i varje förvaltnings innersta väsen att
alltid motivera sin egen betydelse och attföljaktligen regelmässigtföreslå en ökning
av sin egen numerär. Erforderliga externa resurser måste därför anlitas för att ges
uppgiften att utarbetaförslaget.
En rationaliseringsutredning har enligt vår mening en hög angelägenhetsgrad.
Av denflerårsbudget majoriteten (S, C, KD, och Mp med stöd av V) beslutat, där
manfrusit höjning av löner och hyror och utökningar av budgetramar konstatera
att under dessaförutsättningar är en rationalisering lika nödvändig som oundviklig.
Moderaterna föreslår därför:
-Att anlita en extern konsult att kartlägga möjliga effektiviseringar inom kommun
koncernen.
Vingåker den 23 oktober 2019.
Moderaterna
Charlotte Prennfors ".
Inlägg
Charlotte Prennfors (M) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Motion 2019-10-23

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11 -25

168
(193)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019- 11-25

155
(193)

Tid och plats
Måndagen den 25 november 2019, kl. 14.00 - 20:00, Stora salen, Äbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Äteg (S), I:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S) §§ 113-133
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caisa Säv heden Larsson (S)
Olle Olsson (S)
Kristina Jonsson (S)
Erika Rask (S) §§ 134- 139
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
[rene Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Christer Nodemar (M)
[ng-Mari Frössevi (C)
Robert Oavidsson (C)
Anna Lindner (C)
Tiina Rokka (V)
Märta Bolzek (V)
Lennart Andersson (KO)
Håkan Östlund (M P)
Anders Lundström (Vvtl)

Lei f Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Enrique Oiaz (KO)
Christina Hallin (MP) §§ [13-122
Lola ÖsUund (MP)

Paragrafer

Sekreterare

Övriga deltagare
Elin Höghielm, ekonomichef, § 123
Anna Olsson, sekreterare

113-139

. ad/tIi/~ ...................... . .

Ordförande

Justerande
Lennart Andersson
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Fredrik Andersson
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Vingåkers
kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

.

,

2019- 11 -25

156
(193)

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

Kommun fullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Datum för anslagsuppsättande

2019-1 2-04

Datum för anslagsnedtagande

2019- 12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

. .CUdt.~ . . . . . .... ... . . . .
Anna Ol sson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-13

16
(21)

KS 2019/598

Au § 14

Svar på motion om rationalisering av förvaltningen
av Vingåkers kommun
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad då de effektiviseringar som redan
gjorts är mer omfattande än de som föreslås i motionen.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har i en motion som inkom den 3 l oktober föreslagit att kommunen ska
anlita en extern konsult för att kmtlägga möjliga effektiviseringar inom
kommunkoncernen. I motionen sägs också att utredningen ska syfta till att summan
löner och lönebikostnader ska reduceras med 3% räknat på 2018 års kostnadsnivå.

Yrkande
Ordförande yrkar på att motionen ska anses som besvarad då de effektiviseringarna
som tidigare gjorts är mer omfattande än de som föreslås i motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning, förslag till beslut om att
bevilja motionen ställs mot yrkande om att anse motionen besvarad.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att anse motionen besvarad.

Reservationer
Charlotte Prennfors (M) och Fredrik Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-06
Motion

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-13

1
(21)

Tid och plats
Måndagen den 13 januari 2020, kl. 13.00- 14:55 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset
i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Lars Ingebrigtsen, VD Kommunfastigheter § 3
Pontus Lindström, Miljöchef § 4
Ralf Hedin, kommunchef
Anna Olsson, sekreterare

Paragrafer

I -18

Datum för justering
Sekreterare

Anna ~n
Ordförande

Justerande

/~?

ifI&~p~

A~~
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-13

2
(21 )

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-13

Datum för anslagsuppsättande

2020-01- 15

Datum för anslagsnedtagande

2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks §

KS 2013/297

Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och
opartiskhet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för hantering av
intressekonflikter, jäv och opartiskhet.
Sammanfattning av ärendet
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag. Verksamma i offentlig
förvaltning har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor,
intressekonflikter, jäv, upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Genom att ha
en handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet kan vi
säkerställa att den grundläggande förutsättningen för offentlig makt aldrig agerar på
ett sådant sätt att förtroendet för myndigheten, styrelsen, nämnderna eller
förvaltningarna saklighet eller opartiskhet riskeras att rubbas. Genom att fastställa
handlingsplanen kommer arbetssätt fastställas vilket ökar sannolikheten att en anställd
eller förtroendevalt inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-07
Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-11-07
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se

Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och
opartiskhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för hantering av intressekonflikter,
jäv och opartiskhet
Beskrivning av ärendet
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag. Verksamma i offentlig
förvaltning har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor,
intressekonflikter, jäv, upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Genom att ha en
handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet kan vi säkerställa att
den grundläggande förutsättningen för offentlig makt aldrig agerar på ett sådant sätt att
förtroendet för myndigheten, styrelsen, nämnderna eller förvaltningarna saklighet eller
opartiskhet riskeras att rubbas. Genom att fastställa handlingsplanen kommer arbetssätt
fastställas vilket ökar sannolikheten att en anställd eller förtroendevalt inte ens ska kunna
misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av område samhällsbyggnad. Ledningen för
kommunledningsförvaltningen har deltagit i beredningen.
Bakgrund
Offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig
verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att
verksamma i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt
arbete. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin
ställning.
Lagreglerna om jäv för offentlighetsanställda finns bland annat i 16 § förvaltningslagen
och i kap 6 28-32 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller
förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes
opartiskhet kan ifrågasättas. Reglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den
som på något sätt kan påverka dess utgång.
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Om anställd eller förtroendevald är jävig får den inte delta i handläggningen av ärendet
eller uppdraget. Det ingår i myndighetens, kommunens ansvar för sin verksamhet att
informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska
tillämpas inom den egna myndigheten och förvaltningen.
Därav behövs en handlingsplan för jäv och intressekonflikter som redogör hur situationer
vid jäv skall hanteras i kommunen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige fastställer handläggningsplanen för
att på ett tydligt sätt underrätta anställda och förtroendevalda när situationer om jäv
uppstår och hur detta skall hanteras.
Bilagor
Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet

Pontus Lindström
Miljöchef
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Policy för hantering av intressekonflikter, jäv och
opartiskhet
Lagstiftning

Bakgrund/syfte

Omfattning/målgrupp

Vägledning
Jävsgrund

Förvaltningslagen (FL 2017:900), §§
16–18. Kommunallagen (KL
2017:725), kap 6, §§ 28–32. Artikel
4.2 b och 4.4 i förordning (EG) nr
882/2004 (livsmedelskontroll)
Identifiera och förebygga sådana situationer där det
kan uppstå intressekonflikter, jäv och opartiskhet i
myndighetens handläggning. Syftet är att säkerställa
en rättssäker kvalitet för handläggningen i enlighet
med lagstiftningens krav.
Handlingsplanen och rutiner gäller för all personal
inom Vingåkers kommun, inklusive förtroendevalda
och extern personal.
SKL, om mutor och jäv-vägledning för anställda i
kommuner, landsting och regioner
Den som för en nämnds räkning tar del i
handläggningen på ett sätt som kan påverka beslut i
ärendet är jävig om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller
hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller
någon annan närstående eller om ärendets utgång kan
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är
ställföreträdare för den som saken angår eller för
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av
ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal
verksamhet som han eller hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot
ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet
som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller
hennes opartiskhet i ärendet.
Den som för en myndighets räkning tar del i
handläggningen på ett sätt som kan påverka
myndighetens beslut i ärendet är jävig om
1. han eller hon eller någon närstående är part i
ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet
i en inte oväsentlig utsträckning,
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Intressekonflikt/opartiskhet

Rutiner för att förebygga
jäv och intressekonflikter

2. han eller hon eller någon närstående är eller har
varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet
eller för någon annan som kan antas bli påverkad av
beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. han eller hon har medverkat i den slutliga
handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet
och till följd av detta redan har tagit ställning till
frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av
överordnad instans, eller
4. det finns någon annan särskild omständighet som
gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan
ifrågasättas
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING (EG) Nr 882/2004 (29 april 2004)
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
KAPITEL II BEHÖRIGA MYNDIGHETER Artikel
4 Utseende av behöriga myndigheter och
verksamhetskriterier 2. De behöriga myndigheterna
skall se till: b) att det inte föreligger någon
intressekonflikt för den personal som utför den
offentliga kontrollen,
4. De behöriga myndigheterna skall säkerställa den
offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och
enhetlighet på alla nivåer. De kriterier som är
förtecknade i punkt 2 måste fullt ut respekteras av
varje myndighet som tilldelats befogenhet att
genomföra offentliga kontroller
I samband med handläggning av ärende där någon
anställd kan anses vara jävig eller på annat sätt inte
kan anses vara opartisk, skall saken underställas
närmaste chef som skall identifiera och pröva
förhållandet mellan den anställde och ärendet.
Motsvarande gäller att för ärende som handläggs av
chef skall underställas förvaltningschef att göra en
bedömning om det föreligger intressekonflikt,
jävsgrund eller annan grund för opartiskhet.
Finns sådan grund för partiskhet skall ansvarig chef
besluta att handläggningen av ärendet övertas av
annan opartisk handläggare.
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Kvalitetssäkring av rutinen

Nyanställda
Vid nyanställningar skall ingå en introduktion om
denna rutin. Rutinen skall för att vara fullt
kvalitetssäkrad kopplas till delegationsrätt. Ansvarig
för denna introduktion är närmaste chef. Motsvarande
krav på opartiskhet skall gälla om handläggning sker
av extern handläggare (vid samarbetsavtal med annan
kommun eller annan konsultation). Den som känner
till en omständighet som kan antas utgöra jäv skall
självmant ge det till känna. Om en förtroendevald i är
jävig eller att det finns tveksamhet om
intressekonflikt kan uppstå i förhållande till
uppdraget, skall han/hon själv anmäla detta
förhållande till nämndens ordförande innan
överläggning/handläggning påbörjas. Om det anses
föreligga jävsgrund, intressekonflikt eller partiskhet
skall den förtroendevalde omgående lämna
sammanträdet tills beslutet är fattat.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och
har någon annan inte trätt i hans ställe, skall nämnden
snarast besluta i jävsfrågan
1. Ansvarig chef skall tillse att handlingsplan/rutin
kvalitetssäkras genom att samtlig personal inom
förvaltningen får information minst en gång per år i
samband med en arbetsplatsträff.
2. Därutöver skall ansvarig chef göra individuell
uppföljning av informationen vid årliga
utvecklingssamtal med de anställda.
3. Förtroendevalda skall informeras i samband ny
mandatperiod efter tillsättande av den nyvalda
myndighetsnämnden.
4. För att kvalitetssäkra informationen skall
ordföranden och ansvarig chef årligen informera
nämnden om denna handlingsplan/rutin. Detta görs
lämpligen i praktisk mening samband med att
nämnden antar årets sammanträdesordning.
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Ks §

KS 2019/462

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar revidering av bolagsordningen för Vingåkers
kommunfastigheter AB, enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige beslutar revidering av ägardirektiven för Vingåkers
kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåkers kraft AB, enligt bilaga.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt stämmoombuden för Vingåkers
kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåkers kraft AB att på
bolagsstämman rösta i enlighet med reviderad bolagsordning och ägardirektiv
enligt bilagor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en modell där fler
delar än idag av administrationen för Vingåkers kommunfastigheter AB sköts av
kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att utreda vilka av bolagets IT-stöd som bör
vara desamma som i förvaltningarna för att underlätta samverkan. Ett förslag till
beslut ska redovisas för fullmäktige senast vid sammanträdet den 15 juni 2020.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet utifrån det
som tas upp i rapporten ”Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013”
från PWC.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta utreda frågan om att
överföra ägandet av styrelsens fastigheter till Vingåkers kommunfastigheter AB.
Ett förslag till beslut ska redovisas för fullmäktige vid sammanträdet den 15 juni
2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 att uppdra till
Kommunstyrelsen att i samverkan med de kommunala bolagen utreda möjligheten till
utökad samverkan. Styrelsen gav uppdraget till kommunledningsförvaltningen som
anlitade PWC för att genomföra en utredning i två delar; dels en utvärdering av
förändringen år 2013 då flertalet av styrelsens fastigheter överfördes till Vingåkers
kommunfastigheter AB, dels en utredning av för- och nackdelar med en försäljning av
återstående fastighetsbestånd till bolaget, inklusive en beskrivning av de
personalförändringar som kan bli aktuella.
Genom detta tjänsteutlåtande föreslås också förändringar av regleringen av avkastning
och utdelning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-12
Rapport, utvärdering av genomförd organisationsförändringar 2013.
Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och
Vingåkerskraft AB
Bolagsordning för Vingåkers kommunfastigheter AB
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-01-12
Handläggare

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

KS 2019/462

Utveckling av arbetet med lokalförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar revidering av bolagsordningen för Vingåkers
kommunfastigheter AB, enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige beslutar revidering av ägardirektiven för Vingåkers
kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåkers kraft AB, enligt bilaga.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt stämmoombuden för Vingåkers
kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåkers kraft AB att på
bolagsstämman rösta i enlighet med reviderad bolagsordning och ägardirektiv
enligt bilagor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en modell där fler
delar än idag av administrationen för Vingåkers kommunfastigheter AB sköts av
kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att utreda vilka av bolagets IT-stöd som bör
vara desamma som i förvaltningarna för att underlätta samverkan. Ett förslag till
beslut ska redovisas för fullmäktige senast vid sammanträdet den 15 juni 2020.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet utifrån det
som tas upp i rapporten ”Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013”
från PWC.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta utreda frågan om att
överföra ägandet av styrelsens fastigheter till Vingåkers kommunfastigheter AB.
Ett förslag till beslut ska redovisas för fullmäktige vid sammanträdet den 15 juni
2020.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 att uppdra till
Kommunstyrelsen att i samverkan med de kommunala bolagen utreda möjligheten till
utökad samverkan. Styrelsen gav uppdraget till kommunledningsförvaltningen som
anlitade PWC för att genomföra en utredning i två delar; dels en utvärdering av
förändringen år 2013 då flertalet av styrelsens fastigheter överfördes till Vingåkers
kommunfastigheter AB, dels en utredning av för- och nackdelar med en försäljning av
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återstående fastighetsbestånd till bolaget, inklusive en beskrivning av de
personalförändringar som kan bli aktuella.
Genom detta tjänsteutlåtande föreslås också förändringar av regleringen av avkastning
och utdelning.
Beskrivning av ärendet
Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB,
som ett dotterbolag till Vingåkershem AB. År 2013 övertog kommunen aktierna i
bolaget och gav det i uppdrag att ansvara för fastigheter för kommunal verksamhet
och industriändamål samt därmed förenlig verksamhet. Syftet var framför allt att
skapa ett mer sammanhållet ansvar för underhåll av fastigheter och att på längre sikt
effektivisera kommunens hantering av fastigheter genom en samlad
fastighetsförvaltning.
Utifrån den utredning som nu har gjorts råder det ingen tvekan om att kommunens
fastighetsverksamhet har förbättrats. Fastighetsbeståndet är i bättre skick.
Som de flesta förändringar har även denna fått negativa konsekvenser. Den viktigaste
har att göra med konsekvensen för ledning och styrning. När kommunala
verksamheter drivs i förvaltningar är styrkedjan förhållandevis rak och enkel jämfört
med när verksamheter ligger i kommunala bolag. De formella förutsättningarna för
ledning och styrning är då annorlunda. Det är inget stort problem så länge det gäller
verksamheter som är relativt fristående från det som görs i förvaltningarna.
Fastighetsverksamheten är dock mycket nära sammanflätad med i stort sett alla andra
kommunala verksamheter, både för dagligt arbete och för långsiktig utveckling.
Fastighetsverksamhet i en kommun är varken ett självändamål eller en fristående
verksamhet utan ett stöd som ska underlätta för kommunens olika verksamheter att
sköta sina uppdrag, både det dagliga arbetet och den övergripande ledningen. PWC:s
utredning visar att det inte är så som chefer inom förvaltningarna upplever att bolaget
bedriver sitt arbete. Frustrationen är stor över det man bedömer är en för låg nivå på
sådant som transparens, framförhållning, lyhördhet, besked om tidplaner, servicevilja
och återkoppling på ställda frågor. Eller annorlunda uttryckt, bolaget uppfattas sakna
kundperspektiv. Det får flera negativa konsekvenser varav den mest oroväckande är
att det försämrar kommunens möjligheter att klara sitt uppdrag.
Bolagets uppfattning är att är att servicenivån gentemot kunderna i allt väsentligt är
bra men självklart alltid kan utvecklas. Bolaget menar också att en av orsakerna till
missnöjet har att göra med att förvaltningarna inte har full kunskap om vad
fastighetsförvaltning kräver.
Avveckla bolaget?
PWC skriver i sin utredning om alternativet att kommunen avvecklar bolaget och
återför fastighetsverksamheten till en förvaltning för att få till en förbättring. Det
skulle lösa de problem som har att göra med själva formalian i ledning och styrning.
Som nämns ovan blir det en rakare styrkedja om fastighetsfrågor hanteras av en
förvaltning i stället för av ett kommunalt bolag.
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Det finns dock flera nackdelar med en sådan lösning. I det korta perspektivet innebär
det en omställning som är både omfattande och tidskrävande. Det merarbetet kan det
vara värt om förändringen i ett längre perspektiv vore gynnsam. Dessvärre skulle
sannolikt allt det goda som följer av att fastighetsverksamheten drivs i ett bolag gå
förlorat. Kommunen skulle komma tillbaka till en situation med allt mer dåligt skötta
fastigheter, vilket ger dålig arbetsmiljö för medarbetarna och är sämre för till exempel
elever och brukare i omsorgen.
Förändra arbetssätt och samverkan
Utifrån det ovan sagda är det angeläget att behålla fastighetsverksamheten i
bolagsform. För att det ska vara en framgångsrik väg krävs dock förändringar i
bolagets sätt att arbeta och i samarbetet mellan bolaget och förvaltningarna, framför
allt på ledningsnivå.
Det är tre utgångspunkter som bör synas tydligt i bolagets sätt att arbeta och i
samverkan mellan bolaget och förvaltningarna:
1. Fastighetsverksamhet är en stödfunktion som ska underlätta för kommunens
förvaltningar att bedriva sina verksamheter. Därmed bör bolagets
förhållningssätt präglas av lyhördhet för verksamheternas behov,
framförhållning och dialog med förvaltningarna inför ingrepp i en fastighet,
ett arbetssätt som minimerar påverkan på verksamheten och stor transparens
om hur bolagets planering ser ut.
2. Förvaltningarna representerar i förlängningen både bolagets ägare och dess
enda kund. Därför bör lyhördheten från bolaget vara stor i kontakter mellan
bolaget och förvaltningarna. Samtidigt behöver det finnas tydliga rutiner för
vem som till exempel får lägga beställningar på bolaget.
3. Det är bolaget som ansvarar för kompetensen inom fastighetsverksamhet. Det
innebär att förvaltningarna behöver ha tillit till bolagets bedömningar om
fastighetsunderhåll, hur lång tid det tar etc. Det förutsätter i sin tur en nära
dialog mellan förvaltningar och bolag om behov, prioriteringar, tidsplanering
mm.

Det ovanstående kan se ut som självklarheter. Erfarenheten sedan 2013 visar ändå att
koncernen behöver komma längre på dessa områden. Flera åtgärder bör vidtas:
Bolagsordningen bör förändras så att det blir tydligare att bolagets verksamhet ska
vara ett stöd till de kommunala förvaltningarna (förslag till reviderad version bifogas).
Ägardirektiven bör innehålla ett krav på att bolaget regelbundet redovisar en
kundnöjdhetsmätning till kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som avgör om
kommunens fastighetsverksamhet ska bedrivas i förvaltning eller bolag och det är
därför rimligt att fullmäktige regelbundet får information om hur den valda ordningen
påverkar kommunens möjligheter att fullgöra sitt kärnuppdrag.
Kommunen bör också utreda om samverkan kan förbättras, sårbarheten minska och
kostnaderna sänkas om kommunledningsförvaltningen tar över fler delar än idag av
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bolagets administration. I det bör ingå att bedöma vilka av bolagets IT-stöd som ska
vara desamma som i förvaltningarna, för att underlätta samverkan, dataöverföring etc.
Den ordning som har gällt sedan sommaren, att bolagets vd ingår i kommunens
ledningsgrupp på tjänstemannanivå, bör permanentas. Fastighetsfrågor bör synas
tydligare i dagordningen för dessa möten. Därigenom kan frågor lösas på övergripande
nivå och samsynen öka.
PWC skriver i sin rapport att fullmäktige för några år sedan beslutat, på förslag från
förvaltningen, att kommunen skulle anställa en fastighetsstrateg. PWC skriver också
att någon sådan aldrig anställdes. För att undvika missförstånd kan det finnas skäl att
här göra en kort beskrivning av historiken. Något beslut om att anställa en
fastighetsstrateg har inte fattats. Det som sannolikt avses är att fullmäktige vid sitt
sammanträde den 20 juni 2016, som en del i budgetärendet (§ 65), beslutade att utöka
ramen för kommunledningsförvaltningen med 500 tkr för rekrytering av
”Beställarkompetens/projektledning till kommunledningsförvaltningen”. Med
beställarkompetens avsågs kompetens att vara förvaltningarnas beställare gentemot
framför allt Kommunfastigheter. En person rekryterades och av de två delarna i
uppdraget arbetade denne huvudsakligen med projektledning eftersom behovet såg ut
så under den perioden. Den aktuella personen är inte längre kvar i kommunen. De
båda kompetenser som nämns i fullmäktiges beslut hanteras idag på annat sätt inom
förvaltningen och att permanenta ordningen med att fastighetsbolagets vd ska ingå
som ordinarie ledamot i kommunledningen förväntas leda till en bättre dialog som
förbättrar beställarkompetensen ytterligare.
Avkastning och utdelning
Som en separat del i detta ärende finns också frågan om hur de kommunala bolagen,
som är en del av kommunkoncernen, ska bidra till kommunens ekonomiska resultat.
De skrivningar i ägardirektiven för fastighetsbolagen som nu reglerar avkastning och
utdelning är svårtillgängliga och bör revideras både för att bli tydligare och för att vara
enklare att tillämpa. Ett förslag bifogas för förändringar av texten i både den del av
direktiven som är gemensamma för alla tre fastighetsbolagen och den del som gäller
specifikt Vingåkershem.
Bolagets uppfattning
Vingåkers kommunfastigheter har genom sin vd lämnat följande synpunkter på ett
utkast till tjänsteutlåtandet och PWC:s utredning:
Bolagets uppfattning är att utredningen som gjorts av PWC mer får anses som
generell nöjdhetsbarometer än utredning gällande organisatorisk art, den
effektiviseringsprocess som initierats av Bolaget är till gagn för såväl Bolaget som
verksamhet, transparens och öppenhet är ledord för Bolaget och såväl organisation
som arbetssätt präglas av detta. Strukturering samt organisation av Bolaget har varit
under utveckling och får nu under rådande omständigheter betecknas som optimal och
har mottagits väl av verksamhet, möteskultur har även den förbättrats och får nu
betecknas som väl fungerande med systematiska regelbundna träffar med såväl
verksamhet som ledning där såväl optimeringar som underhållsplaner regelbundet
gås igenom. Viljan är stor hos Bolaget att utveckla samarbete men det krävs
engagemang från alla parter vilket ibland kan upplevas ensidigt, d.v.s. att motpart
saknar engagemang och kunskap, viktigt för Bolaget är att bibehålla sin
professionalism vilket görs bäst genom att ha tydlig men dock självständig struktur, en
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sammanblandning med kommunala administrativa tjänster som i dagsläget
förekommer, har bevisligen inte fungerat väl och i slutänden riskerar att hämma
Bolagets utveckling och bibehållandet av nuvarande väl fungerande organisation, som
utgör grunden till den expertis som Bolaget står för.
Som en del i utvecklandet av samarbete har Bolaget valt att lägga tid även på
deltagande på Kommunledningsmöten som dock även fortsättningsvis bör vara på
frivillighetsnivå i mån av tid och behov, då övrig möteskultur med verksamhet och
ledning tenderar öka.
Sammanfattningsvis är Bolagets ståndpunkt, ja till utökat samarbete med övertagande
av kvarstående fastigheter för att även kunna utveckla dessa till gagn för verksamhet
genom professionell förvaltning, men förutsätter att Bolaget får skötas självständigt
för att kunna verka affärsmässigt och utvecklande som den ledande stödjande
kunskapsorganisation verksamheterna efterfrågar och förtjänar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningen. Vd för fastighetsbolagen har deltagit i
beredningen.
Bolagen kommer enligt överenskommelse att lägga in de här bilagda reviderade
dokumenten (bolagsordning och ägardirektiv) på dagordningen till bolagsstämman.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunen har stora utmaningar när det gäller de verksamheter som arbetar direkt
mot Vingåkersborna. En avgörande framgångsfaktor i det är att lokalförsörjningen
fungerar som ett bra stöd med ett tydligt fokus på att underlätta för de utåtriktade
verksamheterna att nå sina mål. Det är också viktigt att arbetet i det helägda
kommunala bolaget präglas av att bolaget ingår i en helhet, där bolaget ska underlätta
den övergripande ledningen av kommunens verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen anser utifrån erfarenheterna sedan 2013 att
bolagsformen bör behållas för fastighetsverksamheten, under förutsättning att ovan
beskrivna förändringar genomförs. Utöver de redovisade argumenten kan tilläggas att
det i grunden handlar om samverkan mellan ett begränsat antal funktioner, varför det
är bättre att fördjupa samverkan än att göra andra stora omställningar.
Förvaltningen anser också att regleringen av avkastning och utdelning bör revideras
för att vara lättare att förstå och tillämpa.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna besluten innebär inga ökade kostnader. Förslagen syftar till en bättre
samverkan mellan bolaget och förvaltningarna vilket förväntas leda till lägre
kostnader, vars nivå dock är svår att bedöma.
Själva utredningen av ett införande av en gemensam administration kan innebära
kostnader för externt stöd. Om en sådan modell sedan införs bör det leda till lägre
kostnader.
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Förslagen till förändringar av ägardirektiven när det gäller avkastning och utdelning
får inga omedelbara effekter. Användning av dem får konsekvenser för bolagen.
Bilagor
PWC:s rapport Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
Förslag till reviderad bolagsordning för Vingåkers kommunfastigheter AB
Förslag till reviderade ägardirektiv för fastighetsbolagen
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåkers kraft AB
Berörda stämombud

Ralf Hedin
Kommunchef
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Inledning

Inledning

Bakgrund

Uppdrag

Vingåkers kommun har beslutat att göra en utredning om
organisering m m av fastighetsfrågor inom kommunen.

Vår utredningen ska innehålla följande:

Vingåkers kommun bildade år 2005 aktiebolaget Vingåkers
Kommunfastigheter AB, som ett dotterbolag till Vingåkershem AB.
2013 övertog kommunen aktierna i bolaget och gav bolaget i uppdrag
att ansvara för fastigheter för kommunal verksamhet och
industriändamål samt därmed förenlig verksamhet.
Kommunen överväger nu att sälja de fastigheter som kvarstår i
kommunens ägo till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Beslutad
utredning ska utgöra ett underlag för den politiska ledningens
ställningstagande i frågan.

•

En enklare utvärdering av förändringen 2013, baserad på
intervjuer med relevanta funktioner inom kommunen och dess
bolag. Utvärderingen kommer avse verksamhetsnytta,
ekonomiska effekter och kundnöjdhet.

Övriga delar av uppdraget d v s att utreda för- och nackdelar med en
försäljning av återstående fastighetsbestånd till Vingåkers
Kommunfastigheter AB samt hantering av eventuell
organisationsförändring i samband med detta, redovisas i separat
rapport.
Metod och avgränsning
Utvärderingen utgår endast från genomförda intervjuer med totalt nio
personer, vilka innefattar tjänstepersoner från kommunen och
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
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Utvärdering

Utvärdering

Inledning
Kommunfullmäktige i Vingåkers kommun beslutade 2005 (KF
2005-01-31, § 7) att godkänna att AB Vingåkershem bildade
dotterbolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. Syftet var att hålla
isär kostnader för allmännyttan respektive kommunfastigheter i
samband med att AB Vingåkershem tog över ett par av kommunens
äldreboenden.
2012 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad organisation
och ägarstruktur för fastighetsförvaltningen. Kommunen övertog
aktierna i Vingåkers Kommunfastigheter AB från AB Vingåkershem
(KF 2012-11-12, § 114). Dessutom såldes ett flertalet av kommunens
verksamhetsfastigheter till Vingåkers Kommunfastigheter AB.
Utgångspunkten för organisationsförändringen som genomfördes
2013 var att den skulle vara ekonomiskt fördelaktig för både
kommunen och de kommunala bolagen.
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Viktiga aspekter var bl a ett behov av ett mer sammanhållet ansvar
för underhåll av fastigheter samt att på längre sikt effektivisera
kommunens hantering av fastigheter genom en samlad
fastighetsförvaltning i bolagen.
Kommunledningsförvaltningen gjorde 2015 (KS 2015-02-02, § 18) en
uppföljning av förändringen. Av underlaget framgår att
kommunledningsförvaltningen anser att merparten av de fördelar
som lyftes fram i samband med beslutet om förändringen har
realiserats eller kommer att realiseras.
Denna utvärdering, som baseras på intervjuer, visar på att Vingåkers
Kommunfastigheter AB och de kommunala verksamheterna till stor
del har olika syn på hur den genomförda organisationsförändringen
fungerar idag.
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Utvärdering

Verksamhetsnytta
Organisationsförändringen 2013 upplevdes för många av de berörda
medarbetarna som en stor omställning. Några av de intervjuade tror
att detta kan ha bidragit till att skapa ett avstånd mellan kommunen
och Vingåkers Kommunfastigheter AB.
En viktig del i organisationsförändringen var att få tydlighet i
lokalkostnaderna för verksamheterna. Genom bolagiseringen så fick
man en särredovisning och tydlighet i vad lokalerna kostar.
Förändringen medförde att en ny hyresmodell infördes där
verksamheterna fick bära de kostnader som belöpte på fastigheterna,
vilket tidigare i vissa delar belastat den tekniska förvaltningen.
Modellen innebar att verksamheterna skulle planera och styra
lokalbehoven, utifrån faktisk kostnad.
I samband med att Vingåkers Kommunfastigheter AB tog över
ansvaret för verksamhetslokalerna, togs gränsdragningslistor för
respektive lokal fram som bilaga till hyresavtalen. Av intervjuerna
framgår att det råder oenighet kring om dessa är tydliga eller inte.
Vingåkers kommun - Utvärdering av genomförd organisationsförändring 2013
PwC

Några menar att de är otydliga, någon annan att det istället är
otydligheten i ansvarsfördelningen av arbetsuppgifterna mellan
kommunen och bolaget som är grunden till otydligheten.
Det finns idag ingen medarbetare inom kommunen med
fastighetskompetens, vilket var ett medvetet val i bolagiseringen.
Tanken var att bolaget skulle vara kommunens fastighetskompetens
och agera som sådan åt kommunens verksamheter. Idag är
upplevelsen att avsaknaden av en beställarkompetens i kommunen
skapar en obalans mellan kommunen och bolaget. I underlaget inför
beslutet 2013 och i den uppföljning som gjordes 2015 finns förslag på
att utreda möjligheten att inrätta en beställarkompetens genom en
centralt placerad fastighetsstrateg. Det ska enligt uppgift även ha
tillförts medel 2016/2017 för att tillsätta en sådan tjänst, men det är
ännu inte gjort.
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Utvärdering

Verksamhetsnytta, fortsättning

Verksamhetsnytta - sammanfattning

Majoriteten av de intervjuade anser att underhållet av lokalerna har
blivit väsentligt bättre sedan Vingåkers Kommunfastigheter AB tog
över ansvaret. Vissa menar dock att underhållet inte alltid är
verksamhetsanpassat och att verksamheterna i vissa fall skulle göra
andra prioriteringar.

Det kan, utifrån genomförda intervjuer, konstateras att det finns vissa
frågor/områden att utveckla, vad gäller:

Det råder i princip en enighet bland de intervjuade att det saknas ett
helhetsperspektiv inom kommunkoncernen. Det finns ett avstånd
mellan kommunen och bolaget. Viljan att minska avståndet, upplevs
till viss del, saknas. Detta trots att Vingåkers Kommunfastigheter
följer kommunens planeringscykel vad gäller budget och ekonomisk
rapportering samt att VD för bolaget ingår i kommunens
förvaltningschefsgrupp som sammanträder två gånger per månad.

•
•

•
•

att gränsdragning och ansvarsfördelning behöver förtydligas;
att fastighetskompetens saknas inom kommunen. Många av de
intervjuade upplever därför ett behov av att inrätta en tjänst
som fastighetsstrateg.
att underhållsplaneringen behöver kommuniceras och
diskuteras med verksamheterna i större utsträckning samt
att det saknas ett helhetsperspektiv inom kommunkoncernen
och att fastighetsverksamheten borde bedrivas i kommunal
förvaltning.

Bristen på helhetsperspektiv är en anledning till att några av de
intervjuade ställer sig frågan om fastighetsverksamheten ska
bedrivas i bolagsform eller om den istället borde bedrivas inom
kommunens förvaltningar.
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Utvärdering

Ekonomiska effekter
Det saknas likvärdighet när det gäller hyreskontrakten mellan
Vingåkers Kommunfasigheter AB och de kommunala
verksamheterna. Skillnaderna består dels av när de skrevs (före
respektive efter organisationsförändringen 2013), dels av eventuella
tilläggsavtal som upprättats i samband med investeringar i
verksamhetslokaler. Vingåkers Kommunfastigheter AB har med
anledning av det fått i uppdrag av kommunen att se över samtliga
hyresavtal, ett arbete som har påbörjats av bolaget och som
beräknas vara klart under våren 2020.
Idag finns ingen modell som ger incitament för lokaleffektivisering i de
kommunala verksamheterna. En, av kommunen anställd,
fastighetsstrateg bedöms av några av de intervjuade kunna bidra till
ökad lokaleffektivisering.
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Flera av de intervjuade framhåller att nuvarande ansvarsfördelning av
arbetsuppgifter mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter
AB till viss del är ineffektiv. En försäljning av kvarstående
fastighetsbestånd i kommunen till Vingåkers Kommunfastigheter AB,
bedöms kunna medföra samordningsvinster och
effektiviseringsmöjligheter.
Vingåker Kommunfastigheter AB utför förutom sedvanlig
fastighetsservice även lokalvård. Detta regleras i separata avtal
mellan bolaget och den kommunala verksamheten. Vid flera av
intervjuerna framkommer synpunkter om att lokalvården borde
konkurrensutsättas.
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Utvärdering

Ekonomiska effekter, fortsättning
Hyresnivån för respektive verksamhetslokal utgår från
självkostnadsprincipen. Enligt indexklausul i hyresavtalen mellan
kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB ska hyrorna
justeras enligt konsumetprisindex, KPI, med 1980 som basår.
Förändringar och investeringar i verksamhetslokalerna, utöver
underhåll, kan antingen betalas i sin helhet direkt eller genom en
hyresökning. Oavsett vilket val den kommunala verksamheten gör
belastar kostnaden verksamhetens driftsbudget. Sammantaget
innebär den årliga indexuppräkningen och eventuella tilläggsavtal för
förändringar/investeringar ökade driftskostnader för de kommunala
verksamheterna. Denna kostnadsökning måste oftast finansieras
inom ordinarie budgetram, vilket medför minskade medel till
verksamhet.
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Enligt Vingåkers Kommunfastigheter AB finns underhållsplaner för
samtliga fastigheter. Dessa sträcker sig över en period om ett till fem
år och uppdateras årligen i samråd med de kommunala
verksamheterna och utifrån verksamheternas önskemål. De
kommunala verksamheterna anser däremot att de saknar insyn i
underhållsarbetet och att underhållet därför inte är
verksamhetsanpassat på ett optimalt sätt.
I det beslutsunderlag som togs fram i samband med
organisationsförändringen 2013 står att då vissa konsekvenser
avseende hyressättning kan vara svåra att överblicka inom ett år bör
en avstämning ske även efter 3-5 år. Någon sådan avstämning har
inte gjorts.
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Utvärdering

Ekonomiska effekter - sammanfattning

Kundnöjdhet

Utifrån genomförda intervjuer framgår nedan:

Den samlade bilden utifrån genomförda intervjuer är att Vingåkers
Kommunfastigheter ABs medarbetare har den kompetens som krävs
för att utföra arbetet och att de generellt sett utför ett bra arbete. Det
råder vidare i princip enhällighet i att verksamhetslokalerna har en
högre kvalitet idag jämfört med innan organisationsförändringen 2013
tack vare förbättrat underhåll.

•
•

•
•
•

att det saknas både enhetlighet vad gäller hyresavtal och
incitament för lokaleffektivisering;
att nuvarande organisation med delat ansvar mellan
kommunen och Vingåkers Kommunfastighet AB bedöms som
ineffektiv;
att lokalvården borde konkurrensutsättas;
att det råder oenighet kring processen med att ta fram
underhållsplaner för verksamhetsfastigheterna samt
att den avstämning avseende hyressättning, som
kommunfullmäktige i sitt beslut inför förändringen 2013
bedömde borde göras efter 3-5 år, bör genomföras.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB gör inga kundundersökningar för
att mäta kundnöjdhet. Enligt Vingåkers Kommunfastigheter AB så
erhåller man istället synpunkter och önskemål från de kommunala
verksamheterna vid regelbundna hyresgästsmöten.
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Utvärdering

Kundnöjdhet, fortsättning

Kundnöjdhet - sammanfattning/bedömning/slutsats

Representanter från de kommunala verksamheterna anser däremot
det finns kommunikationsproblem mellan dem och Vingåkers
Kommunfastigheter AB och att bolaget saknar kundperspektiv. Som
exempel nämns brist på återkoppling vid felanmälan.

Det kan, utifrån genomförda intervjuer, konstateras:

Ytterligare ett exempel som nämns av flera av de intervjuade från de
kommunala verksamheterna är att de saknar insyn i planerat
underhåll av verksamhetslokalerna. De efterfrågar bättre
framförhållning och långsiktighet vad gäller underhåll.
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•
•
•

att bolaget saknar kundperspektiv;
att det finns kommunikationsproblem mellan kommunen och
Vingåkers Kommunfastigheter AB samt
att framförhållning och långsiktighet vad gäller underhåll kan
förbättras.
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Sammanfattande
bedömning

Sammanfattande bedömning

Nedan redovisar vi vår sammanfattande bedömning med förslag på
åtgärder.
Olika upplevelser
Situationen upplevs till stor del olika av de kommunala
verksamheterna och Vingåkers Kommunfastigheter AB. Några av de
intervjuade menar att vilja till att förändra till viss del saknas, vilket är
en avgörande faktor för att få till stånd en förbättring.
Utifrån intervjuerna så upplever vi att det saknas en öppen dialog och
kommunikation på alla nivåer. Vi upplever också att ansvar, roller,
förutsättningar m m behöver förtydligas. Vi tror att en tydligare
styrning av bolaget från ägaren avseende uppgift och mål är en
förutsättning för att skapa en ökad koncernsyn med ett tydligare
helhetsperspektiv. Det är också viktigt att de kommunala
verksamheterna får tydliga direktiv och ökad förståelse för bolagets
förutsättningar.
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Ägarstyrning
En väl genomtänkt formell och praktisk ägarstyrning av kommunalt
ägda bolag är såväl väsentlig ur ett demokratiskt perspektiv, som
nödvändigt ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. Det finns således
skäl att utifrån ett formellt och ett praktiskt perspektiv forma och utöva
en ägarstyrning som kommunen finner lämplig. Detta förutsätter
aktivitet från kommunens sida, både vad gäller att utveckla
styrdokument samt att forma organisationen för ägarstyrning och
dialog mellan kommunens olika delar och bolagen. En väl
fungerande ägarstyrning skulle kunna hjälpa till att lösa många av de,
i rapporten upplevda bristerna, avseende helhetsperspektiv inom
kommunkoncernen, ansvarsfördelning liksom bristen på dialog och
kommunikation, bl a vad gäller framtagandet av underhållsplaner,
mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB
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Sammanfattande bedömning

Fastighetskompetens i kommunen
För att åstadkomma detta bör en process som lägger fast hur
ägarstyrningen utövas i kommunen fastställas. Särskilt viktigt är att
klargöra och beskriva roller och ansvar för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, kommunledning i förhållande till de kommunala
bolagen. Kommunikation, dialogen och rapportering mellan ägare,
verksamheter och bolagens ledningar måste formaliseras.
Genom ägardirektiv se till att bolaget erhåller mål för koncernnytta,
regler för dialog med hyresgäster, rapportering och avstämning
avseende områden som påverkar kommunens ekonomi och
verksamhet ex underhållsplanering. Skapa förutsättningar för
lokaleffektivisering genom tydliga regler för hur bolaget och
verksamheterna skall hantera lokalförändringar.
Införa löpande ägardialog med bolagen. Där tydlighet i uppföljning
bolagets verksamhetsmål, kommunens övergripande mål samt
verksamheternas synpunkter alltid står på agendan.
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Vid intervjuerna framkommer en önskan om att tillsätta en tjänst som
fastighetsstrateg för att stärka beställarkompetensen inom
kommunen.
Tanken vid bolagiseringen 2013 var att bolaget skulle vara ett
“verktyg” för kommunen i fastighetsfrågor. Som en del i
kommunkoncernen så skulle bolaget verka för en mer effektiv och
ändamålsenlig fastighetsförvaltning. Utifrån de synpunkter som
framkommit i våra intervjuer så upplever vi att det inte fungerar så
som det var tänkt.
Vi tror att med en tydligare styrning och ökad dialog så borde
kommunen klara av att återställa funktionen, men det krävs tydlighet
och kommunikation till bolag och verksamheter kring roller och
ansvar.
Att tillsätta en fastighetsstrateg skulle ju kunna vara en lösning, men
likväl krävs det förbättrad styrning och klargörande av roller och
ansvar. Risken med att tillsätta en fastighetsstrateg är att man kan
förstärka klyftan mellan bolag och kommun.
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Sammanfattande bedömning

Gränsdragning och ansvarsfördelning
Utifrån genomförda intervjuer konstateras att ansvarsfördelningen
mellan kommunen och Vingåkers Kommunfastigheter AB upplevs
otydlig. Att låta bolaget överta alla kommunens fastigheter kan leda
till att vissa problem löses, bl a en effektivisering av verksamheten,
ansvarsfördelningen mellan kommunen och bolaget. I intervjuerna så
framkom att det fanns förslag på att flytta fastigheterna tillbaka till
kommunen. Man behöver analysera vad som kan bli bättre av att
återigen förvalta fastigheterna i kommunen. Är de fördelar man såg
2013, att bolagisera, inte längre aktuella? Som vi skrivit tidigare så
handlar det nog snarare om att skapa en bättre styrning och
kommunikation mellan bolag och kommunen.
I vår genomgång så har hyresmodellen och gränsdragningslistor
också ifrågasatts avseende otydlighet, avsaknad av incitament m m.
Kommunen och bolaget har påbörjat en översyn av hyresavtal och
gränsdragningslistor. Detta, tillsammans med en tydligare styrning av
bolaget, kommer förhoppningsvis att leda till ökad samsyn och
koncernnytta.
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Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB
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Allmänt
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att
minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven
bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital
och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika
möjligheter att ta del av utbudet.
Kommunstyrelsen ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och
övergripande planer efterlevs. Likaså att kommunens vision och målområden
implementeras i hela koncernen.

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

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

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

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet.
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Bolagets informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om
bolagets verksamhet och ställning. Bolaget ska därtill tillse att informationsmöten
hålls varje kvartal med kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska bolagets
presidium och verkställande direktör närvara.
Utöver detta ska bolaget översända:
• Protokoll från bolagsstämmor
• Protokoll från styrelsesammanträden
• Årsredovisning (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
• Revisionsberättelse med revisionsrapport
• Lekmannarevisorernas revisonsrapport
• Delårsrapport
• Dokumentation från kvartalsmöten
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av
författningsreglerad sekretess
Allvarliga händelser
Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan
utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolaget har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade
händelser som kan utgöra en större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till
krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon
extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan bolaget och
ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig
händelse ska företagets verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det
behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019-2021
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas
fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för att
användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för konstnärlig
utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Avkastning och utdelning Avkastningskravet på bolaget
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en
marknadsmässig avkastning. Avkastningskravet för varje nästkommande år
fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som direktavkastning, dvs
bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är
hyresintäkter minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter
och tomträttsavgälder. Avkastningen på den allmännyttiga bostadsverksamheten
ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om
kommunplan med budget för nästkommande år, om en eventuell utdelning till
ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 5,5 procent,
utifrån en normaliserad underhållsnivå på 110 kr/m2
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Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring
av fastigheter genom underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
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Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen
erlägga borgensavgift till ägaren Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

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

•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt
ägande

•

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

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

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

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med
självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en
procent (1 %) av den budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för
konstnärlig gestaltning. 25 % av den avsatta summan avsätts/fonderas för att
användas till olika gestaltningsprojekt i kommunen och 75 % för konstnärlig
utsmyckning i eller i anslutning till själva byggnadsobjektet.
Soliditetsmål för bolaget 2019-2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före
konsolidering.

Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med
kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
formaterade: Teckensnitt:11 pt

•
•
•

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

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

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

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr
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Fastställd
2013-11-11, Kf § 125

Beslutande
Kommunfullmäktige

Senast reviderad
2018-05-21, Kf § 40

Detta dokument gäller för
Vingåkers
Kommunfastigheter AB

§ 1 – Firma
Bolagets firma är Vingåkers Kommunfastigheter AB
§ 2 – Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands Län.
§ 3 – Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett fastighetsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom
Vingåkers kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter som stöd för kommunal verksamhet och industriändamål, därmed
förenlig verksamhet samt att inom sitt verksamhetsområde utveckla
energiförsörjning.
§ 4 – Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande främja försörjningen av fastigheter som stöd för kommunal
verksamhet samt industriändamål inom Vingåkers kommun i enlighet med de
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL såvida inte lag
eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun
§ 5 – Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 6 – Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.
§ 7 – Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter med lika många
ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun för tiden från den
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.
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§ 8 – Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor
med suppleant. Revisorns och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 9 – Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.
§ 10 – Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast
fyra veckor och senast två veckor före stämma.
§ 11 – Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

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

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

144

Ks §

KS 2019/566

Reservkraft till Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att tiden för redovisning till fullmäktige av uppdraget
till Vingåkers kommunfastigheter AB att ta fram förslag till beslut som säkerställer
att det finns reservkraft för el och värme för Humlegården, Ekgården, Centralköket,
Slottsskolan 7-9 och kommunhuset flyttas till sammanträdet den 20 april 2020.
Sammanfattning av ärendet
Vid sitt sammanträde den 25 november 2019 gav fullmäktige (§ 132) Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta fram förslag till beslut som säkerställer att det
finns reservkraft för el och värme för Humlegården, Ekgården, Centralköket,
Slottsskolan 7-9 och kommunhuset.
Bolaget har presenterat en utredning som dock pekar på kostnader som är betydligt
högre än förväntat och frågan behöver därför beredas ytterligare
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-13
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-01-13
Handläggare

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

KS 2019/566

Begäran om förlängd tid för utredning om reservkraft
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar att tiden för redovisning till fullmäktige av uppdraget
till Vingåkers kommunfastigheter AB att ta fram förslag till beslut som säkerställer
att det finns reservkraft för el och värme för Humlegården, Ekgården, Centralköket,
Slottsskolan 7-9 och kommunhuset flyttas till sammanträdet den 20 april 2020.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 25 november 2019 gav fullmäktige (§ 132) Vingåkers
Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta fram förslag till beslut som säkerställer att det
finns reservkraft för el och värme för Humlegården, Ekgården, Centralköket,
Slottsskolan 7-9 och kommunhuset.
Bolaget har presenterat en utredning som dock pekar på kostnader som är betydligt
högre än förväntat och frågan behöver därför beredas ytterligare.

Beskrivning av ärendet
Kommuner har enligt lagen (SFS 2006:544, LEH) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldighet
att planera för hantering av extraordinära händelser. I det ingår att se till att det finns
reservkraft där det är befogat för att de kommunala verksamheter som anses vara
samhällsviktiga ska kunna bedrivas som vanligt även i sådana situationer.
Vingåkers kommunfastigheter AB har i uppdrag att ta fram ett förslag som enligt
fullmäktiges beslut skulle redovisas senast den 1 mars 2020, dvs i praktiken vid
sammanträdet den 10 februari. Bolaget har presenterat en utredning för
kommunledningsförvaltningen men kostnaderna är så mycket högre än förväntat att
frågan bör beredas ytterligare innan den underställs fullmäktige för beslut.
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Ärendets beredning
Utredningen har gjorts av Vingåkers kommunfastigheter AB. Föreliggande ärende om
förlängd utredningstid har beretts av kommunchefen.

Förvaltningens ståndpunkt
Det är angeläget utifrån kommunens ambition att skydda sina invånare att det finns
reservkraft för vissa av kommunens fastigheter. Kostnaderna för det ska dock vara
motiverade och prövade innan beslut tas. Förvaltningen anser därför att den utredning
som bolaget har gjort bör beredas ytterligare innan ärendet underställs fullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Förlängd utredningstid ger i sig inga andra ökade kostnader än mer arbetstid.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommunfastigheter AB

Ralf Hedin
Kommunchef
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Kommunchef
2019-11-25 - Medfinansieringsintyg i projekt natur- och friluftsstrategi för Vingåkers
kommun, del 2 - KS 2019/278
2019-12-16 - Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning Långhalsen 16 - KS 2019/367
2019-12-19 - Avtal - arrangörsavtal, avseende Morgonsoffan 2020 – KS 2019/720
2020-01-08 - Avtal avseende direktupphandling av Layout, korrektur och lightversion
av årsredovisningen - 2019 – KS 2020/21
2020-01-16 - Grannyttrande gällande fastighet Åsen 3:1 – KS 2020/32
Samhällsbyggnadschef
2019-12-03 - Ansökan och beviljat grävtillstånd i kommunal platsmark och beslut om
tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon - Repslagarvägen
2019-12-13--2019-12-14 - KS 2019/666
2019-11-27 - Avtal mellan Vingåkers kommun och Finspångs kommun om resursstöd
för grönstrukturtjänster - KS 2019/673
2019-12-11 - Grävtillstånd Storgatan 19 i Vingåker samt lokala trafikföreskrifter - KS
2019/683
2019-12-19 - Svar på remiss angående ansökan om att ställa upp kärl för
textilinsamling vid återvinningsstationer i Vingåkers kommun - KS 2019/691
2019-12-11 - Beviljat grävtillstånd och beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter
om förbud mot trafik med fordon – Jägaregatan - KS 2019/693
2019-12-12 - Beviljat tillstånd för grävning i kommunal platsmark- Östergårdsgatan KS 2019/694
2019-12-12 - Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark - Östergårdsgatan 2019-12-12--2019-12-13 - KS 2019/694
2019-12-16 - Beslut om förordnande som tillförordnad områdeschef för
samhällsbyggnadsområdet, miljöchef Pontus Lindström under perioden 2019-12-21-2020-01-12 - KS 2019/705

148

2019-12-11 - Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med
fordon på Henalavägen i Vingåker perioden 2019-12-16-- 2020-10-01 - KS 2019/706
2019-12-18 - Svar på begäran om yttrande gällande transportdispens –
KS 2019/708
2020-01-13 - Beviljande av ansökan om grävtillstånd- Vingåkersvägen 18, Akut
vattenläcka – KS 2020/23
Tf Samhällsbyggnadschef
2020-01-19 Beviljad ansökan om grävtillstånd- Ekgatan 17 – 2020-01-19
HR-chef/ Tf kommunchef
2019-12-05 - Lönekartläggning för Vingåkers kommun 2019 - KS 2019/678
2019-12-18 - Beslut om vidaredelegation - KS 2019/694
2020-01-20 - Beslut om tillförordnad HR-chef 29/1 - 10/2 – KS 2020/38
Kommunikationschef
2019-12-06 - Avtal mellan Vingåkers kommun och Lidh Reklam AB - KS 2019/681
2019-12-09 - Bekräftelse av identitet för utländska medborgare för möjlighet till
pensionsersättning i ursprungslandet - KS 2019/690
Ekonomichef
2019-12-20 - Beslut om borgen till Vingåker Vatten och Avfall AB – KS 2019/719
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KS 2019/667
KS 2019/71
KS 2019/679
KS 2019/511
KS 2019/561
KS 2019/250
KS 2019/564
KS 2019/677
KS 2019/185
KS 2019/682
KS 2019/658
Ks 2019 260
KS 2019/702
KS 2019/703
KS 2019/676
KS 2019/696

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Verksamhetsplan med budget
2020 - 2022, 2019-11-22
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontrollrapport för livsmedel Sävstaskolan- inga
avvikelser, 2019-12-06
Socialnämnden- Årlig genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2019-12-02
Kommunfullmäktige - Förslag till kommunal skattesats 2020, 2019-11-25
Kommunfullmäktige - Styrdokument för Vingåkers kommuns trygghets- och
säkerhetsarbete, krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023, 2019-11-25
Kommunfullmäktige – Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2023
Kommunfullmäktige – Markanvisningspolicy, 2019-11-25
Socialnämnden- Omvärldsorienterieng i form av jämförelse med framförallt
Oxelösunds kommun, 2019-12-02
Socialnämnden- Månadsrapport oktober, 2019-12-02
Vårdförbundet Sörmland Sammanträdesprotokoll 2019-11-07
Nämnden för sammanträde för samverkan kring socialtjänst och vårdSammanträdesprotokoll 2019-11-22
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SCB- Medborgarundersökning 2019 – Fås på begäran
Region Sörmland- Beslut om aktivietsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 20192022, 2019-12-16
Region Sörmland – Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i
Sörmlands styrelse, 2019-12-13
Socialnämnden- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019, 201912-0tillsyn
Länsstyrelsen Stockholm- Rapport från inspekt 24 september 2019 hos
Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner, 2019-12-12
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Övriga frågor
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