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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 1 juni 2020, kl. 14:00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
2. Information från KLF
3. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
4. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
5. Lägesrapport upphandling
6. Den smarta Vingåkersbygden
7. Kommunal utvecklings- och serviceplan
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Rätt fart i staden
9. Internkontroll för kommunstyrelsen
10. Införa P-skiva vid Åbrogården
11. Parkeringsförbud på Solbäcksvägen
12. Revidering av lokala trafikföreskrifter
13. Tillfälliga ställplatser för husbilar
14. Revidering av planeringsdirektiv 2021- 2023
15. Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen
Ärenden till kommunfullmäktige
16. Tertialrapport 1 för Vingåkers kommun
17. Årsredovisning Västra Sörmlands räddningstjänst
18. Årsredovisning Vårdförbundet Sörmland
19. Årsredovisning Samordningsförbundet RAR
20. Revidering av förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
21. Hemställan om budget för 2021 för samordningsförbundet RAR
22. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
23. Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
24. Revidering av kommunala funktionsrättsrådets reglemente
25. Utökad ramtilldelning till Säfstaholms slott
26. Övertagande av statlig väg
27. Vändslinga vid Sävstaskolan
28. Införande av kommunalt bostadstillägg
29. Svar på medborgarförslag om självtvättsanläggning
30. Svar på medborgarförslag om begränsning av fordonsvikt på väg
31. Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Högsjö
32. Svar på medborgarförslag om att fördela blomsterlådor proportionellt i
kransorter
33. Svar på medborgarförslag om cykelväg Tranbärsvägen och Högsjö badplats
34. Svar på medborgarförslag om cykelbana mellan Högsjö och Vingåker
35. Svar på motion om överbliven lunchmat i de kommunala köken

Föredragande
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Upphandlingsamordnare
Samhällsstrateg
Samhällsstratef
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36. Svar på motion om möjligheten för jaktlagen att sponsra tillagningsköken
med viltkött
37. Redovisning ej besvarade motioner
38. Redovisning ej besvarade nedborgarförslag
39. Återrapportering av åtgärder med anledning av coronaviruset
40. Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för kommunens
verksamheter
41. Rapport ej verkställda beslut
Anmälningsärenden
42. Anmälan av ordförandebeslut
43. Delegationsbeslut
44. Delgivningar
Övrigt
45. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

75
(xx)

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

76
(xx)

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker
måndag den xx kl. 8.00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

77
(xx)

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragningar i följande beslutsärenden:
- Tertialrapport 1 för Vingåkers kommun
- Utökad ramtilldelning till Säfstaholms slott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

78
(xx)

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

79
(xx)

Ks §

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut.
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen presenterar kommunstyrelsens ekonomiska utfall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

80
(xx)

Ks §

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport, 2020-05-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

81
(xx)

Ks §

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

Information presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

82
(xx)

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

83
(xx)

Ks §

Kommunal utvecklings- och serviceplan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

84
(xx)

KS 2020/245

Rätt fart i staden
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag för ändrade hastighetsgränser från 50 km/h till 40 km/h i
kommunens kransorter Österåker, Marmorbyn och Baggetorp.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnad vill nu fortsätta projektet Rätt fart i staden och ändra hastigheten
längs vägarna inklusive Trafikverkets väg genom Marmorbyn, Österåker samt
Baggetorp. Då samtliga vägar ligger inom vad som definieras som tättbebyggt område
bestämmer kommunen hastighetsgränsen även på Trafikverkets väg. Vi föreslår att
man ändrar till 40 km/h på alla orter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-25
Slutrapport rätt fart i staden
Remiss Trafikverket
Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-25
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 20202/245

Rätt fart i staden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
1. Ge område Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag för ändrade
hastighetsgränser från 50 km/h till 40 km/h i kommunens kransorter Österåker,
Marmorbyn och Baggetorp.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnad vill nu fortsätta projektet rätt fart i staden och ändra hastigheten
längs vägarna inkl Trafikverkets väg genom Marmorbyn, Österåker samt Baggetorp.
Då samtliga vägar ligger inom vad som definieras som tättbebyggt område bestämmer
kommunen hastighetsgränsen även på Trafikverkets väg. Vi föreslår att man ändrar till
40 km/h på alla orter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Projektet rätt fart i staden påbörjades hösten 2011 där man undersökte hur kommunens
hastigheter skulle ändras med hjälp av metoden rätt fart i staden. Utredningen kom
fram till att huvudlederna bör vara 40 km/h och villagator 30 km/h.
Kommunen fick bidrag av Trafikverket år 2016 för att med hjälp av olika farthinder
minska hastigheterna, kommunen köpte in trafiköar, digital hastighetsmätare samt
skyltade om hastigheten i huvudorten samt Högsjö. Meningen var att fortsätta
projektet och ändra hastighet på resterande kransorter men projektet har blivit vilande.
Samhällsbyggnad vill nu fortsätta projektet och ändra hastighet i Marmorbyn,
Österåker samt Baggetorp. Samtliga vägar inkl Trafikverkets är tättbebyggda områden
där kommunen bestämmer hastighetsgränsen. Trafikverket har kommunicerat att man
inte vill ha en ändring av hastighet men har inte inkommit med ett officiellt uttalande
på faktiskt förslag.
I huvudorten samt Högsjö har man valt att endast ändra hastigheten till 40 km/h vilket
leder till att det är den hastigheten på villagator också. Vi föreslår att man ändrar till
40 km/h på alla orter på samtliga gator dels för att gaturummet inte ska fyllas med

13

vingaker.se

2 (2)

skyltar samt för att spara på resurser. På villagator är det oftast boende som kör vilket
gör att man anpassar hastigheten till området.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att vi ändrar hastighetsgränser i kransorterna Marmorbyn,
Österåker samt Baggetorp.
Ekonomiska konsekvenser
Ingen kostnad tillkommer vid hastighetsändring från 50 till 40 km/h.
Ska villagator ändras till 30 km/h i alla orter tillkommer det kostnader för ca 100
skyltar á 500kr så 50 000 kr samt för fundament och stolpar så totalt runt 150 000 kr.
Bilagor
Slutrapport rätt fart i staden
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad

Lina Ljungqvist
Trafikingenjör
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Projektet ”Rätt fart i staden” Vingåker påbörjades hösten 2011
Utredare har varit:
Lars Nordquist, NTF Sörmland-Östergötland
Kommunal handläggare: Ebbe Borg
Layout:
Helena Åkersved, NTF Sörmland-Östergötland
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Register
Sammanfattning
Utförlig beskrivning
Hastighetsnivåer i en attraktiv stad
Hastighetsnivån påverkar stadskvaliteterna
Flera sätt att uppnå rätt hastighetsnivå
Rätt hastighetsgräns
Rätt utformad gata
Rätt hastighetsövervakning
Nytt system med hastighetsgränser
Formella beslutsmandat
Rekommendationer inför kommunala hastighetsbeslut

Livsrumsmodellen
Frirum
Integrerat Frirum
Mjuktrafikrum
Integrerat transportrum
Transportrum

sida 4
sida 6
sida 6
sida 6
sida 7
sida 7
sida 7
sida 8
sida 8
sida 8
sida 9
sida 10
sida 10
sida 10
sida 10
sida 11
sida 11

Kartor och specifikationer över centralorten och kransorterna
Vingåker centralorten
Baggetorp
Högsjö
Läppe
Marmorbyn
Österåker

sida 12
siad 13
sida 14
sida 15
sida 16
sida 17
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Sammanfattning
Sedan i maj 2008 finns det möjligheter för kommunerna att använda sig av hastighetsgränser i 10 steg från 30 km/h till 70 km/h.
Tanken är att gator på sikt ska bli tydligare för fordonsföraren att avläsa angående hastigheten. Utformningen av gatan ska åskådligöra
vilken hastighet det är att förvänta på gatan.
Fördelarna med att införa de nya hastigheterna är att skapa en attraktiv miljö för alla trafikanter och att rätta hastigheten efter de
förutsättningar som incitamenten för staden har som vägledning för att öka säkerheten och minska olyckorna.
En enhetlig genomgång av alla stadens gator enligt konceptet ”Rätt fart i staden” (RFS) gör hanteringen av hastigheter tydligare och
underlättar kommunens kontakter med medborgarna.
Studien görs först av den befintliga hastigheten och hur gatans karaktär ser ut, här använder utredaren sig av okulär besiktning,
utredaren har besökt varje gata för att på plats skapa sig en uppfattning av gatans ”golv och väggar”.
RFS går ut på att sammanställa alla fakta kring aktuella gator och med hjälp av dessa göra en bedömning av vilken typ av gata det är.
Gatans golv, vilket är gatan och eventuella gång och cykelbanor.
Gatans väggar, vilket innebär det intilliggande området, hus, infarter, parkeringsplatser och den totala omgivningen.
Dessa båda delar kan klassas in i olika ”livsrum”:
Frirum, ett rum där oskyddade trafikanter inte behöver oroa sig för biltrafik.
Integrerat frirum, ett rum där det finns biltrafik men oskyddade trafikanter är prioriterade.
Mjuktrafikrum, där ska biltrafik och oskyddade trafikanter samspela om utrymmet, biltrafikens ytor begränsas med hänsyn till gatornas
funktion.
Integrerat transportrum, oskyddade trafikanter har inga större anspråk att korsa gatan mer än i separata korsningspunkter, biltrafiken
prioriteras.
Transportrum, ett rum för biltrafiken prioriterat, enbart transportuppgift.
Golv och väggar behöver inte ha samma karaktär vilket gör bedömningen svårare och önskvärt är att hitta en nivå på rummet som
passar både golv och väggar.
RFS går även ut på att samråda med de som har olika anspråk på gator och vägar, fotgängare, bilister, kollektivtrafiken,
utryckningsfordon mm.
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I Vingåkers kommun har nu arbetet påbörjats med att förändra hastigheterna, det gäller både centralorten och kransorterna.
Kransorterna är Baggetorp, Högsjö, Marmorbyn, Läppe och Österåker.
Gator i Vingåkers kommun där ansvaret för vägens hastighet ligger på kommunen. Vägar och gator har studerats och utvärderats i
enlighet med principen för RFS.
Samråd med Västra Sörmlands räddningstjänst har skett för att kontrollera utryckningsvägar.
Samråd med polisen och Nobina som är den entreprenör som kör kollektivtrafikresorna i Vingåkers kommun har genomförts
På många av de gator som studerats har hastigheterna inte överenstämt med den hastighet som enligt RFS är en lämplig hastighet för
den aktuella vägen, därav kommer det att succesivt ske hastighetsförändringar på många platser.
Det finns många platser där revisionen sett att hastighetsgränsen på vägen inte är optimal och inte harmoniserar med de intressen som
stadens karaktär medger.
Villaområden har som regel fått förändring från 50 km/h till 30 km/h, utom genomfarter som fått 40 km/h. Kransorternas hastigheter
ligger i paritet med centralortens vilket innebär att de kommer att sänkas till förmån för karaktär och trafiksäkerhet.
Sänkningar av hastigheten har som regel även positiva förändringar för buller och miljö.
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Utförlig beskrivning av projektet
Hastighetsnivåer i en attraktiv stad
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö är livsmiljön för dem som bor och verkar där. Stadsutvecklingen ska medverka till en god
regional och global miljö. Trafiksystemets primära uppgift är att ge staden den tillgänglighet den behöver och tål – en tillgänglighet som
medverkar till att göra staden attraktiv. Hur en sådan planering kan genomföras finns beskrivet i TRAST. I en attraktiv stad tas unika
stadsbyggnadskvaliteter tillvara. Stadsbyggnadskvaliteterna Karaktär, Tillgänglighet, Trygghet, Trafiksäkerhet och Miljö- och
hälsopåverkan är viktiga för stadens attraktion. Stadsbyggnadskvaliteterna påverkas bland annat av den hastighet med vilken
motorfordonen framförs. Stadsutveckling förutsätter helhetstänkande. Funktion, gestaltning, ekonomisk effektivitet och uthållig
resursanvändning vägs mot varandra. Dokument som innehåller information om stadens visioner och mål, trafiknät, miljöpåverkan,
bebyggelse- och gaturumskaraktär är viktiga som utgångspunkter i arbetet med att göra en hastighetsplan. Arbetet med planen
ska ses som en naturlig fortsättning i kommunens arbete med att effektivisera, anpassa och justera trafiknätens funktion till de mål
kommunen satt för sin utveckling.

Hastighetsnivåer i staden
Hastighetsnivån påverkar stadskvaliteterna
Hastighetsnivån på en trafikström påverkar på olika sätt möjligheten att på en gata tillgodose de anspråk på god livskvalitet som bör
eftersträvas i närmiljön. Grundidén med TRAST är att skapa ett balanserat trafiksystem med utgångspunkt från de olika anspråk som
kan ställas. Med detta menas att en medveten avvägning ska göras mellan de förflyttningar som boende och verksamma behöver göra,
hur dessa behov kan tillgodoses och vad staden och dess gaturum ska användas till. Hastighetsnivån på motorfordonstrafiken är en av de
variabler som då står till buds för att balansera de olika anspråken. På varje homogen sträcka kan olika anspråk ställas med avseende på
stadsbyggnadskvaliteterna. Det är skillnad på var i systemet den aktuella sträckan ligger. Ytterligheterna kan till exempel vara sträckor i
centrum och sträckor i industriområden. Hastighetsnivån på trafiken kan i båda fallen vara betydelsefull. Anspråken på vissa kvaliteter
skiljer sig också mellan gator av samma typ. En sträcka i ett industriområde kan till exempel vara en del av huvudnätet för cykeltrafik,
vilket då ställer särskilda anspråk på god säkerhet för cyklister. Tanken med denna handbok är att trafikplaneraren i ett första skede
tänker igenom vilka anspråk som ställs på respektive homogen sträcka inom respektive stadsbyggnadskvalitet. Vilka kvaliteter är
särskilt viktiga? Hela områden kan analyseras på samma sätt, exempelvis ett större homogent villaområde. När trafiksystemets olika
homogena sträckor och områden är analyserade, bör eventuella justeringar göras med hänsyn till att en viss kontinuitet i
hastighetsgränserna bör eftersträvas så att inte hastighetssystemet upplevs som rörigt. Det kan innebära sänkning eller höjning av
gränsen på vissa sträckor. Kontroll måste då genomföras för hur detta påverkar de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Ingen av
kvaliteterna bör hamna på låg nivå. Detta kan medföra att kompletterande åtgärder behöver vidtas. Med begreppet hastighetsnivå avses
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i denna handbok den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som följaktligen cirka 15 procent överskrider.
Med de värderingar som idag gäller kan detta likställas med hastighetsgränsen.
Flera sätt att uppnå rätt hastighetsnivå
Hastigheten på gatorna påverkas ytterst av det val som enskilda trafikanter gör. Generellt gäller att cirka 60 procent av bilresorna sker
över gällande hastighetsgräns och att cirka 20 procent kör mer än 10 km/tim för fort. Men situationen varierar stort mellan olika
områden och olika väg- och gatusträckor. Om alla trafikanter skulle respektera hastighetsgränserna kunde nära 150 liv räddas varje år
och koldioxidutsläppen kunde minskas med 700 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 personbilar. Restiderna skulle
påverkas endast marginellt. De tre viktigaste åtgärderna som samhället kan vidta för att stödja trafikanterna att hålla rätt hastighet är:
Rätt hastighetsgräns
Det är väghållarens ansvar att säkerställa att den hastighetsgräns som en gata eller väg har är rätt satt med hänsyn till dess funktion. Ett
förslag om
ny ansvarslag riktad till samtliga väghållare, skärper väghållarens ansvar för att besluta rätt hastighet från trafiksäkerhetssynpunkt.
Handboken Rätt fart i staden ger kommunerna stöd att hitta rätt hastighetsgränser för varje enskild del av tätorternas trafiksystem
utifrån ett antal relevanta kvalitetskrav.
Rätt utformad gata
Det är önskvärt att gatans utformning överensstämmer med gatans funktion och den hastighetsnivå som man vill ha på gatan. Begreppet
självförklarande gata innebär att trafikanterna naturligt väljer den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. Självförklarande gator kan
åstadkommas dels
genom att hela gaturummet är gestaltat på ett sätt som överensstämmer med den önskade hastighetsnivån, dels genom riktade fysiska
åtgärder i konfliktpunkter, såsom genom cirkulationsplatser och hastighetssäkrade gång- och cykelpassager. För att hitta rätt fysiska
åtgärder hänvisas till den Åtgärdskatalog som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att ge ut i genomarbetad och utvidgad
upplaga under början av 2009. Det finns även en nyutgiven bok om cirkulationsplatser från SKL, och en om Shared space, dvs trafikytor
som samnyttjas av flera trafikslag.
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Rätt hastighetsövervakning
För att uppnå önskade hastighetsnivåer i staden behövs en effektiv och problemorienterad hastighetsövervakning inom både det statliga
och kommunala vägnätet. Enligt Rikspolisstyrelsens handlingsplan Samverkan polis och kommun – för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela Sverige är trafiksäkerhet ett av fyra problemområden där man vill se en nära samverkan mellan polisen och
kommunerna. Som grund för samverkan ska polisen och respektive kommun enas om en gemensam lokal problembild. Denna
problembild blir sedan underlag för de åtgärder som bland annat polisen planerar och genomför. Det är därför viktigt att i detta
arbete peka ut gator och sträckor där problemet med hastighetsöverträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt Den
utvärdering som gjorts av tätortsförsöket
med nya hastighetsgränser visar att medelhastigheten ligger över den skyltade hastigheten på knappt hälften (cirka 40 procent) av de
länkar i huvudnätet för biltrafik där hastigheten sänktes från 50 till 40 km/tim. På dessa gator krävs ytterligare åtgärder, främst i form
av fysiska åtgärder (ombyggnad i punkt eller på sträcka) och/eller hastighetsövervakning. För att förstärka dessa åtgärder kan olika
riktade informationsinsatser samtidigt vidtas lokalt.
Nytt system med hastighetsgränser
Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30
upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Anpassningen
av hastighetsgränserna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet
baserad på krockvåldsprincipen, en minskad miljöpåverkan samt en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. Samtidigt har
både regering och riksdag påtalat vikten av att dessa nya hastighetsgränser inte ska användas på ett sådant sätt att det blir ”plottrigt”
och svåröverskådligt för trafikanterna. Att dagens hastighetsgränser i tätorterna brister i sin anpassning till nollvisionskraven visar de
djupstudier av dödsolyckor inom tätort som genomförts. Enligt studierna bedöms att hälften av de personer som omkommit i
trafikolyckor inom tätort har följt trafikreglerna och använt tillgänglig säkerhetsutrustning. I dessa fall har vägens utformning haft en
bristfällig säkerhetsstandard, eller så har gällande hastighetsgräns varit för hög i förhållande till vägens säkerhetsstandard. Nya och rätt
satta hastighetsgränser bedöms ha en stor potential i att rädda liv och spara miljö inom tätort.
Formella beslutsmandat
Kommunerna beslutar gränsen för tättbebyggt område och beslutar alla hastighetsgränser inom tättbebyggt område, oavsett vem som är
väghållare. Sedan den 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område (3 kap 17 §
TrF). Sedan den 1 augusti 2008 har kommunerna möjlighet att besluta lokala trafikföreskrifter om 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110
km/tim inom tättbebyggt område (VVFS 2008:184). Beslut om annan hastighetsgräns än 50 km/tim inom tättbebyggt område får ske
8
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om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Innan ett hastighetsbeslut fattas har kommunen
skyldighet
att låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 § TrF). Vägverket tar
beslut om föreskrifter om 80
km/tim och högre på längre sträckor utanför tättbebyggt område. Länsstyrelser kan sänka hastighetsgränsen på kortare sträcka utanför
tättbebyggt område genom beslut om lokal trafikföreskrift. Kommunens beslut överprövas först av länsstyrelsen och sedan av
Transportstyrelsen (från 1 januari 2009). Länsstyrelsernas beslut överprövas
av Transportstyrelsen (från 1 januari 2009). Vägverkets beslut överprövas av regeringen.
Rekommendationer inför kommunala hastighetsbeslut
De kommunala hastighetsbesluten bör inte styras av långtgående och detaljerade riktlinjer för när olika hastighetsgränser får användas.
För att minimera risken för framtida detaljreglering inom området och för att skapa en frivillig men likartad hantering av
hastighetsbeslut i landets kommuner, ges följande rekommendationer inför kommuners beslut om nya föreskrifter och lokala
trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet: • Beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet bör tas
med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet, långsiktig hållbarhet och uppfyllelse av nationella transportpolitiska mål samt andra
viktiga nationella, regionala och lokala mål.
• Beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet inom tätort bör bygga på en analys av sambandet
mellan olika intressegruppers anspråk,
vägnätets utformning och funktion samt framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. I analysen bör studeras konsekvenserna av
hastighetsförändringar på huvudnät för kollektivtrafik och biltrafik. Analysen bör ingå som underlag vid samråd och beslut och bör
utföras enligt handboken Rätt fart i staden.
• Beslutsunderlag för föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på allmänna statliga vägar, ingående i
funktionella förbindelser för arbetspendling
och långväga godstransporter, bör innehålla en redovisning av samhällsekonomiska kostnader och effekter för tillgänglighet,
trafiksäkerhet, miljö och andra väsentliga mål.
Beskrivningen bör avse samtliga delsträckor
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Livsrumsmodellen
För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i olika delar av stadens trafiknät räcker det inte med att veta vilken del av
trafiknätet som en viss gata tillhör. Detta eftersom nättillhörigheten endast beskriver gatans funktionella roll i trafiksystemet. Gatan har
ju inte bara en funktionell roll i staden, utan är ett av stadens viktigaste och mest strukturbildande stadsbyggnadselement. Det innebär
att en analys av hastighetsnivåerna i staden även måste beakta hela det stadsrum som gatan är en del av. Som stöd för en grov indelning
av stadsrummen, med hänsyn till dess karaktärsdrag, används här den s k livsrumsmodellen. Livsrumsmodellen uttrycker skillnader
mellan vilken potential olika stadsrum har beroende av dess form, inramning, läge i stadsstrukturen etc. Se även avsnitt Kvalitet 1:
Stadens karaktär som inleds på sid 21. Denna potential tar sin utgångspunkt i rummets väggar och är lyhörd för vilken roll golvet kan
spela om anspråken tas tillsvara. Golvet blir en arena för olika anspråk, väggarnas anspråk, vistelsens möjligheter och trafikrörelsen i
rummet. I livsrumsmodellen delas staden in i tre olika ”rum” och i två ”mellanrum”; frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat
transportrum och transportrum. En ambition kan vara att på sikt ge de olika rummen en gestaltning som tydliggör deras roll. De blir
självförklarande och är lätta att förstå för alla som vistas i rummen. Dagens utformning har ofta fokus på biltrafiken. Detta ger en
otydlighet som kan göra det svårt att uppfatta rummets tillhörighet.
Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet ska de oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig
för motorfordonstrafik, som i princip inte bör förekomma. Utformningen måste utgå från gåendes och cyklisters perspektiv och
hastighet, vilket innebär detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till möten mellan människor. Bilfria områden är till
exempel torg, parker, lek- och fritidsområden, avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på dessa
platser.
Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning men alltid
med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och prioritet för fotgängare/cyklister gäller. Väggarna
består ofta av hus med entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad funktion.
Rummenfinns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga stadsrum mm.
Mjuktrafikrum (M), rum som omfattar större delen av stadens/tätortens gaturum Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på
kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt röra sig i rummets längs- och tvärsriktning. I rummet ska
bilister och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion.

10

24

Integrerat transportrum (IT), oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också
ringa anspråk på vistelse i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet men har ringa anspråk på det. Det är långa avstånd mellan
entréerna. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar mellan de integrerade transportrummen eller andra livsrum. I
rummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i form av andra trafikanters närvaro men utan att samspela med dem.
Gaturummet har som regel en transportfunktion.
Transportrum (T), rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade.
Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har
en renodlad trafikuppgift. Dess karaktär påverkas ringa av hastighetsnivån, varför den inte behöver bedömas. För övergripande
huvudnät bör transportrum eftersträvas.
Nedan följer schematiska bilder över Vingåker med kransorter, gatorna har i vissa fall fått färger men även inringats för att åskådliggöra
helheten i arbetet.
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Vingåker centralorten
I stort set får enligt förslaget alla bostadsområden 30 km/h, genomfarten 40 km/h, centrumområdet blir Gåfartsgata.
Infarten och Gustavsbergsvägen 60 km/h

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h
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Baggetorp
Genomfarten ändras till att vara begränsad till 60 km/h utom vid korsningen med Virensväg och t.o.m. busshållplatsen.
Villaområden får 30 km/h.

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h
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Högsjö
Genomfarten Brevensvägen och Vingåkersvägen, tillsmans med Herrgårds allen och delar av Korgmonsvägen får 40 km/h
Resterande gator får 30 km/h.

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h
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Läppe
Genomfarterna Rv 52 och Lv214 får 40 km/h, resterande villagator 30 km/h.

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h
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Marmorbyn
Genomfarten får 40 km/h och resterande gator 30 km/h.

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h
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Österåker
Länsvägarna inom tätbebyggt område får 40 km/h.
Runt skolan och kyrkan 30 km/h som nuvarande.

Grön Gåfart
Blå 40 km/h
Röd 30 km/h
Gul 60 km/h

17
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Trafikverket
Datum

2020-04-03
Vår handläggare

Lina Ljungqvist

lina.ljungqvist@vingaker.se
Vår beteckning

Remiss angående sänkt hastighet i tättbebyggt
område
Vingåkers kommun påbörjade år 2016 en hastighetsöversyn över hela kommunen.
Utredningen visade att kommunen vill ha som mål att de områden som är
tättbebyggda ska ändra sin hastighet från 50 km/h till 40 km/h vilket påbörjades i
huvudorten Vingåker samt kransorten Högsjö. Nu vill vi fortsätta detta projekt så
samtliga kransorter har samma hastighet för att påvisa bilisten att man kör i ett
samhälle/by. Samtliga sträckor har 80 km/h före och efter samhällena så
hastigheterna bland fordonen är höga. Hastighetsöversynen påbörjades från första
början efter många samtal från medborgarna. En hastighetssänkning underlättar
för gående och cyklister och skapar en attraktivare, tryggare och säkrare miljö.
De sträckor som kommunen vill sänka hastigheten på:
Väg 52 Baggetorp
Väg 591 Marmorbyn
Väg 591 Österåker
För väg 591 är även önskvärt att man ser över vägens utformning om det finns
möjlighet att uppmärksamma bilisten mer än bara sänkt hastighet.
Kommunen vill ha in era synpunkter kring hastighetsändring på dessa vägavsnitt.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vingåkers kommun
kommun@vingaker.se

Yttrande över förslag till nya hastighetsbegränsningar inom
Vingåkers kommun
Trafikverket Region Öst anser att kommunen inte ska besluta om 40 km/tim enligt förslaget.
Vårt yttrande avser de statliga vägar inom tättbebyggt område som berörs av förslaget.
Vingåkers kommun har gett Trafikverket möjlighet att lämna yttrande på förslag till sänkt hastighet på väg 52 i
Baggetorp, väg 591 Marmorbyn och väg 591 Österåker i Vingåkers kommun.
Vi fått kompletterad information via mail. Den tillförda informationen är att svarstiden är till den 9 april och att
vägnumren som avses i Österåker är alla statliga vägar inom tättbebyggt.
I Trafikförordningen (1998:1276) ges förutsättningarna för kommuner att meddela lokala trafikföreskrifter om
högsta tillåtna hastighet, såsom avsteg från den generella hastigheten. Där framgår att begränsningar av
hastigheten får meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av
Trafikverket)

Enligt trafikförordningen gäller högsta tillåtna hastighet 50 km/tim, bashastighet, inom område som beslutats vara
tättbebyggt område. Lokala trafikföreskrifter om annan hastighetsbegränsning kan beslutas där förhållandena
avviker från det normalt rådande inom tättbebyggt område.
Innan kommunen beslutar om avsteg från bashastigheten ska det tydligt framgå och motiveras vad som är skälen
för att just den sträckan inte kan ha bashastighet. I remissunderlaget ska kommunen beskriva utifrån
Trafikförordningen kap 10 §1 hur trafikregeln är motiverad av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller
miljön.
Skälen för att frångå bashastighet saknas i kommunens förslag och Trafikverket region Öst föreslår därför att
kommunen kompletterar med det och remissa förslaget på nytt.
På väg 52 med 50 km/tim i Baggetorp finns ett trafikljusreglerat övergångsställe och två trafiksäkerhetskameror.
Trafiksäkerhetskamerorna är anpassade och tilldelade för de befintliga förutsättningar som råder. Om någon
förutsättning ändras kan det medföra att anläggningarna inte längre bedöms vara rätt placerad och omfördelas till
plats som uppfyller kriterierna bättre för den anläggningen.
För väg 591 i Marmorbyn gäller 80 km/tim på vägen utanför tättbebyggt område. Trafikverket har ingen avsikt att
ändra denna hastighetsbegränsning. Kommunen bör redovisa ett förslag till anpassning av hastigheten mellan
gällande 80 km/tim-sträcka och föreslagen 40 km/tim sträcka för trafikverket att ta ställning till. I förslaget om nya
hastigheter ska hänsyn tas till att plottrigheten inte ökar. Det innebär att antalet olika hastigheter i ett
sammanhängande område inte ska bli fler.
Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge
Besöksadress: Tullgatan 8 Eskilstuna

Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ulrika Linderborg
Trafikmiljö
Direkt: 010-123 57 74
ulrika.linderborg@trafikverket.se
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För vägar i Österåker bör kommunen redovisa ett mer detaljerat förslag och statliga vägar bör beskrivas med
vägnummer. Motivet till hastighetsändringen ska beskrivas utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö och i
förslaget till nya hastigheter ska hänsyn tas till att plottrigheten inte ökar.
Nya hastighetsbegränsningar som gäller på vägar där den statliga väghållningsmyndigheten är ansvarig för
utmärkningen bör komma oss till kännedom minst två månader innan ikraftträdande för att vi ska ha möjlighet att
märka ut dessa. Ett beslut som påverkar en anläggning såsom trafiksäkerhetskamera måste ikraftträdandet
samordnas med Trafikverket och Polismyndigheten.
Slutsats
Av förslaget framgår inte några särskilda skäl utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö som motiverar lägre
hastighet än bashastighet inom tättbebyggt område, 50 km/tim.
Av förslaget framgår inte vilka vägar, sträckor eller begränsningspunkter där hastigheten ska ändras.
Vi anser att kommunen bör kompletterar remissen med förslag till lokala trafikföreskrifter och beskrivning för
respektive område som redovisar hur förslaget är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller
miljön.
Vi anser att kommunen inte ska besluta enligt förslaget.
Delaktig i detta ärende har även varit trafikingenjör Mohamad Khedro.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av
Trafikverket)

Ulrika Linderborg
Trafikingenjör

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge
Besöksadress: Tullgatan 8 Eskilstuna

Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ulrika Linderborg
Trafikmiljö
Direkt: 010-123 57 74
ulrika.linderborg@trafikverket.se
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

85
(xx)

KS 2020/321

Internkontroll för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad internkontroll för styrelsen och i tillämpliga
delar för övriga nämnder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens nämndplan för 2020 innehöll ingen traditionell plan för
internkontroll. Skälet är den förändring som förvaltningen har arbetat med och som
innebär än övergång till ett mer flexibelt och behovsstyrt sätt att använda
internkontroll. I stället för att vid ett enda tillfälle inför varje nytt år besluta vilka
kontroller som ska göras under hela det nästkommande året är tanken att internkontroll
ska ses som en rörlig och aktiv del av ledning och styrning. Meningen är att styrelsen
ska besluta om en eller flera kontrollinsatser när det i något sammanhang i det löpande
arbetet uppstår en oklarhet om hur väl en viss verksamhet fungerar eller om det finns
andra skäl att göra en fördjupad granskning.
Det framgår därutöver av kommunens ”Riktlinjer för intern kontroll” att
kommunstyrelsen ska identifiera kontrollpunkter som ska utföras av samtliga
nämnder.
Bifogad matris med internkontroll är ett första exempel på detta nya sätt att arbeta.
Vilka kontroller som ska genomföras, hur de ska göras och återredovisas till styrelsen
framgår av bilagan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
Förslag på internkontrollplan
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-07
Handläggare

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

KS 2020/321

Internkontroll för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad internkontroll för styrelsen och i tillämpliga
delar för övriga nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens nämndplan för 2020 innehöll ingen traditionell plan för
internkontroll. Skälet är den förändring som förvaltningen har arbetat med och som
innebär än övergång till ett mer flexibelt och behovsstyrt sätt att använda
internkontroll. I stället för att vid ett enda tillfälle inför varje nytt år besluta vilka
kontroller som ska göras under hela det nästkommande året är tanken att internkontroll
ska ses som en rörlig och aktiv del av ledning och styrning. Meningen är att styrelsen
ska besluta om en eller flera kontrollinsatser när det i något sammanhang i det löpande
arbetet uppstår en oklarhet om hur väl en viss verksamhet fungerar eller om det finns
andra skäl att göra en fördjupad granskning.
Det framgår därutöver av kommunens ”Riktlinjer för intern kontroll” att
kommunstyrelsen ska identifiera kontrollpunkter som ska utföras av samtliga
nämnder.
Bifogad matris med internkontroll är ett första exempel på detta nya sätt att arbeta.
Vilka kontroller som ska genomföras, hur de ska göras och återredovisas till styrelsen
framgår av bilagan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadschefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Synpunkterna från förvaltningarna.

Förvaltningens ståndpunkt
Rätt utförd är interkontroll ett bra sätt att förbättra kommunens måluppfyllelse och
minimera fel i verksamheterna. Risken finns dock alltid att internkontroll behandlas
relativt styvmoderligt eftersom den, som allt förebyggande arbete, har ett mer
långsiktigt syfte och i konkurrens med mer akuta behov kommer i skymundan. Denna
risk förstärks sannolikt om organisationen vid ett tillfälle per år, kanske lite forcerat,
tar fram ett antal kontrollpunkter som ska gälla ett helt år framöver.
Mot den här bakgrunden menar förvaltningen att det finns skäl att pröva ett mer
offensivt sätt att arbeta med internkontroll, där den blir ett tydligare inslag i det
löpande arbetet under året och sätts in som ett verktyg när det uppstår behov av en
djupare granskning av ett visst område eller någon särskild rutin, för att säkerställa att
kommunen når sina uppsatta mål, följer lagar, etc.
Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra de interna kontrollerna kostar i normalfallet viss arbetstid men
ingenting annat. Den ekonomiska nyttan kan bli stor eftersom kontrollerna på ett eller
annat sätt syftar till att organisationen ska arbeta effektivt. En oftare återkommande
diskussion om internkontrollen kan därutöver leda till ett större fokus på att tidigt
uppmärksamma och åtgärda brister eller risk för brister i verksamheterna, vilket
förstärker den ekonomiska nyttan.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämnder

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

En väl fungerande och offensiv internkontroll
ger bättre förutsättningar för effektiv
användning av kommunens resurser och
därmed för att nå en ekonomi i balans.

En väl fungerande internkontroll ger bättre
förutsättningar för kommunen att nå sina mål
inom alla områden.

En väl fungerande internkontroll ger bättre
förutsättningar för kommunen att nå sina mål
inom alla områden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.
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En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.
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En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.
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En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.

En väl fungerande internkontroll på det här området
förbättrar möjligheterna att nå målet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

I praktiken berörs alla barn och ungdomar av kommunens arbete, vilket
innebär att ju mer effektiv och träffsäker kommunens verksamhet är, desto
mer gynnas barn och ungdomar.

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

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

Internkontroll kan användas inom alla kommunens verksamheter och alltså
självklart även mot rätten till likvärdiga villkor för barn och ungdomar.

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

För det här beslutet är svaret varken ja eller nej utan att det beror på hur
internkontrollen används.
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Sammanställning av kontroller för kommunstyrelsen och, där det är markerat, för övriga nämnder

Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Kontroll av att tjänstgöringsKontroll av att lönelistan
rapporten stämmer överens med
stämmer överens med
tidigare rapporterade avvikelser vid rapporterade avvikelser
inrapportering i systemet

Stickprov

Månatligen

Lönehandläggare

HR-chef

Utbetalningar till bankkonton

Kontroll av att det
ursprungliga underlaget från
kunden/brukaren där
bankkontonumret framgår
stämmer med det som
registrerats i kommunens
system och på
utbetalningsunderlag till
ekonomienheten

Stickprov,
kontroll av fem
underlag

Kvartalsvis

Ekonomihandläg Ekonomichef
gare för
kontroller inom
KLF, övriga
nämnder utser sin
ansvarig

12
(möjlig/allvarlig)

JA

Attestering

Kontroll av att
mottagningsattest och
beslutsattest gjorts i enlighet
med fastställda kontroller i
attestreglemente/riktlinjer
för attestering.

Stickprov,
Kvartalsvis
kontroll av tre
attestanter per
nämnd och fem
leverantörsfaktu
ror vardera.

Ekonomer

Ekonomichef

6
(möjlig/lindrig)

JA

Upphandling

Kontroll av att kommunen
beställer och erhåller de
varor/tjänster, priser och
kvalitet som upphandlats.

Stickprov på
upphandlade
avtal, tre
leverantörer
väljs ut och tre
fakturor från
respektive
leverantör
kontrolleras
mot
avtal/prisbilaga

Upphandlingskoordinator

Ekonomichef

9
(möjlig/kännbar)

JA

Kvartalsvis

Riskbedömning

Ska gälla alla nämnder

6
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Ärendehantering:
Genomgång av öppna
Uppföljning av beslut, att uppdrag ärenden där förvaltningen
till förvaltningen från KS verkställs har ett uppdrag

Totalundersökning

Kvartalsvis

Nämndsekreterare

KSau

Medel

Ärendehantering:
Uppföljning av öppna
ärenden/ansvarig handläggare

Totalundersökning

Kvartalsvis

Registrator

Ansvarig chef

Medel

Genomgång av öppna
ärenden i W3D3:
Har ärendet en ansvarig
handläggare?
Handläggningstid, rimlig?
Finns det handläggare som
har slutat som fortfarande
står som ansvarig
handläggare?

Receptionen:
Uppföljning av behörigheter av
utlämnade taggar

Genomgång av behörighet
Stickprov
till utlämnade taggar
föregående månad – stämma
av mot lämnade uppgifter
vid beställning av tagg gjord
av ansvarig chef

Månadsvis

Huvudadministratörer i
systemet

Kommunikationschef

Medel

IT:
Inaktivitetskontroll AD

Kontroll senaste aktivitet

Rapporter ur
systemen

1 gång per
månad

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel

IT:
Serverrum

Visuell kontroll av utrustning Kontrollera
i serverrum
statuslampor
mm

1 gång per
vecka

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel - hög

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel

Driftskontroll

Kontroll av drift, nätverk
och säkerhet

(måndag)

Kontroll av
Dagligen
inkommande
(vardagar)
driftinformation
från systemen
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

86
(xx)

Ks §

Införa P- skiva vid Åbrogården
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva trafikföreskrift 0428-2015;1om
tidsbegränsad parkering på Storgatan 55.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta lokal trafikföreskrift 0428-2020;7 om
tidsbegränsad parkering på 1 timme med P-skiva vid Storgatan 55.
Sammanfattning av ärendet
Synpunkter har inkommit på att parkeringen utanför Åbrogården på Storgatan 55
nyttjas utöver den tidsbegränsning som är beslutad. En justering av trafikföreskriften
med tillägg om P-skiva innebär en effektiviserad parkeringsövervakning som ett led i
att åtgärda problemet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-04-23

0428-2020:7 Lokal trafikföreskrift med tidsbegränsad parkering på 1 timme med Pskiva för Storgatan 55.
Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48

vingaker.se

1 (2)
KS 2020/322

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-23
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/322

Införa P-skiva i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Upphäva trafikföreskrift 0428-2015;1om tidsbegränsad parkering
på Storgatan 55
2. Anta lokal trafikföreskrift 0428-2020;7 om tidsbegränsad parkering
på 1 timme med P-skiva vid Storgatan 55.
Beskrivning av ärendet
Synpunkter har inkommit på att parkeringen utanför Åbrogården på Storgatan 55
nyttjas utöver den tidsbegränsning som är beslutad. En justering av trafikföreskriften
med tillägg om P-skiva innebär en effektiviserad parkeringsövervakning som ett led i
att åtgärda problemet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Synpunkter har inkommit på att parkeringen utanför Åbrogården på Storgatan 55
nyttjas utöver den tidsbegränsning som är beslutad. En justering av trafikföreskriften
med tillägg om P-skiva innebär en effektiviserad parkeringsövervakning som ett led i
att åtgärda problemet. Idag är parkeringen tidsbegränsad till 1 timme utan P-skiva.
Förvaltningens ståndpunkt
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att P-skiva är ett effektivt sätt för
kommunen att få en förbättrad parkeringssituation.
Att vid Storgatan 55 begränsa parkeringen till 1 timme med P-skiva under vardagar
mellan klockan 07:00-19:00 skulle skapa bättre omsättning på de parkerade fordonen
vilket är fördelaktigt för de intilliggande verksamheterna.
För att en ny lokal trafikföreskrift ska kunna gälla behöver den gamla
trafikföreskriften upphävas.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär att en tilläggstavla för P-skiva köps in vilken kostar 100 kr.
Bilagor
0428-2020:7 Lokal trafikföreskrift med tidsbegränsad parkering på 1 timme med Pskiva för Storgatan 55.
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lina Ljungqvist
Trafikingenjör
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Vår beteckning

0428-2020:7

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om tidsbegränsad parkering på Storgatan 55 i Vingåker;
Beslutade den 1 juni 2020
Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1§ På iordningställda parkeringsplatser vid Storgatan 55 i Vingåker får fordon
parkeras under högst 1 timme i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag före sön- och
helgdag klockan 07:00 - 19:00.
2§ Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2020, då Vingåkers kommuns
trafikföreskrift 0428-2015:1 om tidsbegränsad parkering på Storgatan upphör att gälla.

Anneli Bengtsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Ralf Hedin

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

87
(xx)

KS 2020/323

Parkeringsförbud på Solbäcksvägen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner lokal trafikföreskrift 0428-2020:6 Parkeringsförbud
vid Solbäcksvägen.
Sammanfattning av ärendet
I industriområdet Brene, norr om cirkulationsplatsen vid väg 52 föreslås att anlägga
parkeringsförbud på den södra sidan om vägen då parkerade fordon förhindrar
varutransporter till fastigheten Åsen 3:48.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-04
0428-2020:6 Parkeringsförbud vid Solbäcksvägen
Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-04
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

2020/323

Ändring av lokala trafikföreskrifter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nedanstående lokala trafikföreskrift
1. 0428-2020:6 Parkeringsförbud vid Solbäcksvägen
Beskrivning av ärendet
I industriområdet Brene, norr om cirkulationsplatsen vid väg 52 föreslås att anlägga
parkeringsförbud på den södra sidan om vägen då parkerade fordon förhindrar
varutransporter till fastigheten Åsen 3:48.
Ärendets beredning
Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikingenjör.
Bakgrund
Elmontage AB med verksamhet på fastighet Åsen 3:48 har inkommit med en
förfrågan att förbjuda parkering på den södra sidan av vägen då parkerade fordon
förhindrar varutransporter till fastigheten. Förvaltningen föreslår att anlägga ett
parkeringsförbud enligt nedanstående bild.

53

vingaker.se

2 (2)

Förvaltningens ståndpunkt
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att problemen med förhindrade
varutransporter kommer upphöra om den lokala trafikföreskriften med
parkeringsförbud antas.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärden omfattar uppsättande av stolpe för skyltning vilket utförs av kommunens
Tekniska enheten. Kostnaden uppgår till ca 2000 kr och hanteras inom befintlig
driftsbudget.
Bilagor
0428-2020:6 Parkeringsförbud vid Solbäcksvägen
Beslutet skickas till
Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vår beteckning

0428-2020:6

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om parkeringsförbud på Solbäcksvägen i Vingåker;
Beslutade den 1 juni 2020
Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Solbäcksvägens södra sida, i höjd med infarten till Solbäcksvägen 2, får fordon inte
parkeras. Vilket illustreras med svart linje i bilden nedan.

Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.

Anneli Bengtsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Ralf Hedin

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

55

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

88
(xx)

KS 2020/324

Revidering av lokala trafikföreskrifter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva trafikföreskrift 0428-2019;2
Parkeringsplats för rörelsehindrade på Bondegatan i Vingåker.
2. Kommunstyrelsen godkänner trafikföreskrift 0428-2020;5 Parkeringsplats för
rörelsehindrade på Bondegatan i Vingåker.
3. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva trafikföreskrift 0428-2020;2 Tidsbegränsad
parkering vid storgatan 9-3 i Vingåker
4. Kommunstyrelsen godkänner trafikföreskrift 0428-2020;4 Tidsbegränsad parkering
vid Storgatan 9-3 i Vingåker
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare antagit dessa lokala trafikföreskrifter. Vid överföringen
till Transportstyrelsen databas upptäcktes fel i texten på två av föreskrifterna vilka
behöver korrigeras och beslutas på nytt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-23
0428 2020;4 Tidsbegränsad parkering vid Storgatan 9-3 i Vingåker
0428 2020;5 Parkeringsplats för rörelsehindrade på Bondegatan i Vingåker
Beslutet skickas till
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-23
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/324
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Upphäva trafikföreskrift 0428-2019;2 Parkeringsplats för rörelsehindrade på
Bondegatan i Vingåker.
2. Godkänna trafikföreskrift 0428-2020;5 Parkeringsplats för rörelsehindrade på
Bondegatan i Vingåker.
3. Upphäva trafikföreskrift 0428-2020;2 Tidsbegränsad parkering vid storgatan
9-3 i Vingåker
4. Godkänna trafikföreskrift 0428-2020;4 Tidsbegränsad parkering vid Storgatan
9-3 i Vingåker
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare antagit dessa lokala trafikföreskrifter. Vid överföringen
till Transportstyrelsen databas upptäcktes fel i texten på två av föreskrifterna vilka
behöver korrigeras och beslutas på nytt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjör.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2019-05-13 samt 2020-03-30 nya trafikföreskrifter. Vid
överföringen av dessa till Transportstyrelsen databas upptäcktes fel i texten på
föreskrifterna.
De berörda föreskrifterna med tillhörande fel beskrivs nedan:
• Tidsbegränsad parkering vid Storgatan 9-3 i Vingåker. Rubriken
“tidsbegränsad parkeringen på Köpmangatan i Vingåker” ändras till
“tidsbegränsad parkeringen på Storgatan i Vingåker”.
•

Parkeringsplats för rörelsehindrade på Bondegatan 10 i Vingåker. Texten “På
Bondegatans södra sida i höjd med solbäcksvägen” ändras till “på
Bondegatans södra sida i höjd med Bondegatan 10”

57

vingaker.se

2 (2)

Förvaltningens ståndpunkt
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de lokala trafikföreskrifterna
behöver uppdateras för att vara juridiskt gällande vid parkeringsövervakning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kostnader är kopplade till korrigeringen
Bilagor
•
•

0428 2020;4 Tidsbegränsad parkering vid Storgatan 9-3 i Vingåker
0428 2020;5 Parkeringsplats för rörelsehindrade på Bondegatan i Vingåker

Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vår beteckning

0428-2020:4

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om tidsbegränsad parkering på Storgatan i Vingåker;
Beslutade den 1 juni 2020
Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1§ På iordningställda parkeringsplatser på nordvästra delen av parkeringen parallellt
med Storgatan 9-3 i Vingåker får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd.
Tidsbegränsningen gäller vardag före sön-och helgdag klockan 07:00-19:00.
2§ Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2020.

Anneli Bengtsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Ralf Hedin

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vår beteckning

0428-2020:5

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsplats för
rörelsehindrade på Bondegatan i Vingåker;
Beslutade den 1 juni 2020
Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
På Bondegatans södra sida i höjd med Bondegatan 10, i särskild markerad pplats, får endast fordon med särskilt parkeringstillstånd parkeras.

______________

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2020 då
föreskriften från den 1 november 2010 upphör att gälla.

Anneli Bengtsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Ralf Hedin

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

89
(xx)

KS 2020/353

Upprättande av tillfälliga ställplatser för husbilar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tillstånd för upprättande av tillfälliga ställplatser
på kommunalt ägd mark.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på 10 000 kr ska tas ur kommunstyrelsens
resurs, verksamhet 24910.
Sammanfattning av ärendet
I samband med Coronapandemin kommer semester inom närområdet, sk hemester,
sannolikt öka drastiskt under sommaren 2020. En ort som Vingåker är ett attraktivt
utflyktsmål i rådande tider och för att gynna det lokala näringslivet vill vi hjälpa till att
locka hit och bibehålla besökare genom att ta fram tillfälliga ställplatser avsedda för
husbil. Förslaget avser tio platser som kommer vara fördelade på två olika ställen, fem
vid parkeringen utanför Slottskolan 7 - 9 samt fem platser där paviljongerna tidigare
stod. Tillfälliga ställplatserna avser vara upprättade mellan 15 juni och 16 augusti
vilket är den tiden då flertalet svenskar har semester och tar även hänsyn för att inte
kollidera med skolans verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020 -05-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-14
Handläggare

Susanna Oom Samuelsson
0151- 19270
Susanna.Samuelsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Upprättande av tillfälliga ställplatser
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Ge tillstånd för upprättande av tillfälliga ställplatser på kommunalt ägd mark.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på 10.000 kr ska tas ur kommunstyrelsens
resurs, verksamhet 24910.
Sammanfattning av ärendet
I samband med Coronapandemin kommer semester inom närområdet, sk hemester,
sannolikt öka drastiskt under sommaren 2020. En ort som Vingåker är ett attraktivt
utflyktsmål i rådande tider och för att gynna det lokala näringslivet vill vi hjälpa till att
locka hit och bibehålla besökare genom att ta fram tillfälliga ställplatser avsedda för
husbil. Förslaget avser tio platser som kommer vara fördelade på två olika ställen, fem
vid parkeringen utanför Slottskolan 7-9 samt fem platser där paviljongerna tidigare
stod. Tillfälliga ställplatserna avser vara upprättade mellan 15 juni och 16 augusti
vilket är den tiden då flertalet svenskar har semester och tar även hänsyn för att inte
kollidera med skolans verksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivsansvarig i samarbete med berörda parter inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Med anledning av Covid-19 förutspås fler att semestra hemma i sommar. Vingåker har
ett geografiskt stort upptagningsområde och är också ett attraktivt och lagom stort
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utflyktsmål. För att stimulera för vårt lokala näringsliv vill kommunen vara behjälplig
med att locka hit men också att behålla besökare. Tillfälliga ställplatser avser även
minimera risken för felparkeringar och kreativa lösningar som skapar irritation bland
medborgare och besökare. Statistik från SCR (Sveriges Camping & Stugföretagares
Riksorganisation) visar att varje campare konsumerar 240:- per dygn och person i det
lokala näringslivet. Förslaget är att utöver befintliga ställplatser upprätta tio tillfälliga
ställplatser. Dessa kommer vara fördelade på två olika platser med vardera fem
ställplatser (se bifogad karta). Vid upprättande av maximalt fem platser per ställe
behövs inget bygglov och dessutom faller det väl med folkhälsomyndigheternas
restriktioner om att undvika större folksamlingar. Det finns gott om utrymme för
skyddsavstånd enligt regelverket på angivna platser. De tillfälliga ställplatserna avser
vara upprättade mellan 15 juni och 16 augusti vilket är den tiden då flertalet svenskar
har semester och tar även hänsyn för att inte kollidera med skolans verksamheter.
Ärendet tas upp då det står i kommunens ordningsstadgor:
Camping 16 § Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats, eller på sådan
plats som i 3 § jämställs med offentlig plats. Camping eller uppställning av husvagnar
utan särskilt tillstånd från kommunstyrelsen är inte heller tillåtet på kommunalt ägd
mark.
Utöver anvisning om ställplatsernas geografiska läge i form av skyltar kommer
platserna anges i app och på hemsida som används av och vägleder husbilsåkare.
Kommunen kommer ställa sopkärl vid respektive område samt vägleda till andra
redan befintliga faciliteter såsom gråvatten och latrintömning vid Båsenberga
Skidanläggning och Läppe Camping samt vattenhämtning vid förrådet utanför
Tekniskas förråd.
Förvaltningens ståndpunkt
Det skulle vara mycket positivt för kommunen, besöksnäringen och handeln att
möjliggöra och förenkla för husbilsåkare att stanna i Vingåker. Kommunen ansvarar
för att märka ut tillfälliga platser samt tillhandahålla sopkärl på dessa platser.
Ekonomiska konsekvenser
Material för tillfälliga ställplatser som inköp av skyltar (som kan återanvändas) samt
kostnad för extra sophantering landar på en total kostnad på omkring 10 000:- medel
tas ur KS resurs, verksamhet 24910.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Karta
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Att kommunen framstår som ett attraktivt
besöksmål gynnar vårt näringsliv som på sikt
inbringar skatteintäkter.

Att Vingåker ses som ett attraktivt besöksmål
ger framtidstro till våra barn och ungdomar.

Att kommunens underlättar för besökare är
helt i linje med detta.

Se bilaga Agenda 2030.

65

vingaker.se

5 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Att möjliggöra förutsättningar för resande enligt
folkhälsomyndigheternas restriktioner avseende
Covid -19 förbättrar möjligheterna att nå målet.

66

vingaker.se

6 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ökad besöksnäring och ett välmående näringsliv
förbättrar möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att möjliggöra platser för besökare att stanna och
vara förbättrat möjligheterna att nå målen.

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Karta till TJUT, Upprättande av tillfälliga ställplatser

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

90
(xx)

Ks §

KS 2020/151

Revidering av planeringsdirektiv 2021 - 2023
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2021
9.100 personer (1 november 2020)
o 2022
9.125 personer (1 november 2021)
o 2023
9.150 personer (1 november 2022)
2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 ska merkostnad utöver behov för två
resurstjänster inom barn- och utbildningsnämnden tas ur kommunstyrelsens resurs
till förfogande, ansvar 11011000.
3. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om kommunplan med budget år 2021 och
flerårsplan år 2022 - 2023 ska tas av kommunfullmäktige i november.
4. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ska redovisa sina åtgärdsplaner för ekonomi i balans på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 juni samt uppdrar till övriga nämnder att redovisa sina
åtgärdsplaner i samband med delårsbokslutet.
Sammanfattning av ärendet
2020-03-30 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsdirektiv för 2021 - 2023.
Följande beslut togs:
- Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäker
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla.
o 2021
9.149 personer (1 november 2020)
o 2022
9.174 personer (1 november 2021)
o 2023
9.199 personer (1 november 2022)
- Kommunstyrelsen beslutar att några uppräkningsfaktorer för beräkning av
preliminära ekonomiska ramar för åren 2021- 2023 fastställs inte.
Nämndernas beslutade ekonomiska ramar för 2020 ska gälla under
planperioden.
- Barn-och utbildningsnämnden ska inför kommunfullmäktiges beslut om
kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023 i juni redovisa ett
tydligt beräkningsunderlag avseende kostnader för gymnasieskolan.
Beslutspunkt 1 gällande befolkningsantal behöver nu revideras i enlighet med ovan
förslag. Besluts gällande budget revideras då beslut om kommunplan med budget
2021 och flerårsplan 2022 – 2023 kommer fastställas av kommunfullmäktige i
november istället för juni. En av anledningarna till det är att det ännu inte är klart när
extra utlovade medel kommer utbetalas från staten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-19
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

91
(xx)

Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunikationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-19

Sammanträdesdatum

95
(115)

KS 2020/151

Au § 80

Revidering av planeringsdirektiv 2021 - 2023
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l . Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
9.100 personer (I november 2020)
o 2021
o 2022
9.125 personer (l november 2021)
o 2023
9.150 personer (1 november 2022)
2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 ska merkostnad utöver behov för två
resurstjänster inom barn- och utbildningsnämnden tas ur kommunstyrelsens resurs
till förfogande, ansvar 110 11 000.
3. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om kommunplan med budget år 2021 och
flerårsplan år 2022 - 2023 ska tas av kommunfullmäktige i november.
4. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ska redovisa sina åtgärdsplaner för ekonomi i balans på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 juni samt uppdrar till övriga nämnder att redovisa sina
åtgärdsplaner i samband med delårsbokslutet.

Sammanfattning av ärendet
2020-03-30 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsdirektiv för 2021 - 2023.
Följande beslut togs:
Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla.
o 2021
9.149 personer (l november 2020)
o 2022
9. 174 personer (l november 2021)
o 2023
9.199 personer (1 november 2022)
Kommunstyrelsen beslutar att några uppräkningsfaktorer för beräkning av
preliminära ekonomiska ramar för åren 2021- 2023 fastställs inte.
Nämndernas beslutade ekonomiska ramar för 2020 ska gälla under
planperioden.
Barn-och utbildningsnämnden ska inför kommunfullmäktiges beslut om
kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023 i juni redovisa ett
tydligt beräkningsunderlag avseende kostnader för gymnasieskolan.
Beslutspunkt l gällande befolkningsantal behöver nu revideras i enlighet med ovan
förslag. Beslut gällande budget revideras då beslut om kommunplan med budget 2021
och flerårsplan 2022 - 2023 kommer fastställas av kommunfullmäktige i november
istället för juni. En av anledningarna till det är att det ännu inte är klart när extra
utlovade medel kommer utbetalas från staten.

Yrkanden
Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att under 2020 ska merkostnad utöver behov för
två resurstjänster inom barn- och utbildningsnämnden tas ur kommunstyrelsens resurs
till förfogande, ansvar 110 Il 000.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-05-19
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Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att beslut avseende kommunplan med budget år
2021 och flerårsplan år 2022 - 2023 ska tas i november.
Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ska redovisa sina åtgärdsplaner för ekonomi i balans på
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni samt uppdrar till övriga nämnder att
redovisa sina åtgärdsplaner i samband med delårsbokslutet.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut, och därefter tilläggsyrkanden.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag.
Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner tilläggsyrkande l.
Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner tilläggsyrkande 2.
Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner tilläggsyrkande 3.

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

84
(115)

Tid och plats
Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 09.00- 11:40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
Ing -Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 71-73
Ghita Sjösteen, kultur- och samhällsbyggnadschef §§ 71-73

Distans
Charlotte Prennfors (M), [ng Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Ralf Hedin , Ghita
Sjösteen och Elin Höghielm deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

71 - 99

Sekreterare

Em~,öm

Ordförande

Justerande
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Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-19

85
(115)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2020-03-06
Handläggare

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

KS 2020/151

Planeringsdirektiv 2021-2023
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nedan
befolkningsantal gälla:
o 2021
9.149 personer (1 november 2020)
o 2022
9.174 personer (1 november 2021)
o 2023
9.199 personer (1 november 2022)
2. Några uppräkningsfaktorer för beräkning av preliminära ekonomiska ramar för
åren 2021-2023 fastställs inte. Nämndernas beslutade ekonomiska ramar för 2020
ska gälla under planperioden.
3. Barn- och utbildningsnämnden ska inför kommunfullmäktiges beslut om
kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 i juni redovisa ett tydligt
beräkningsunderlag avseende kostnaderna för gymnasieskolan.
Beskrivning av ärendet
Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar
kommunen har att fördela kommande budgetår. Enligt kommunens styrmodell ska
kommunstyrelsen under mars-april fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla
för kommande år. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt.
Årsredovisningen för 2019 visar ett justerat resultat på +306 tkr. Före justeringar
uppgår resultatet till -11,9 mkr.
Kommunens befolkning uppgick den 1 november 2019 till 9.124 personer, vilket är 16
personer färre än vad budgeten för 2020 är beräknad på. Därför föreslås att
befolkningsunderlag skrivs ned och utgår från 9.124 personer år 2020 och därefter
med en årlig uppräkning med 25 personer per år.
Utrymme för uppräkningar medges inte varför kommunledningsförvaltningen föreslår
att nämnderna ska förhålla sig till de ekonomiska ramar som de har fått. Det innebär
att budgetramarna för 2020 gäller samtliga tre år utan uppräkningar. I nuläget är det
därför inte relevant att föreslå några uppräkningsfaktorer.
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Samtliga nämnder har sedan tidigare fått i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag som leder
till att kommunen vid planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen
ska redovisas på dialogdag 2 och beslutas av kommunfullmäktige i samband med
budgetbeslutet i juni 2020 (kf §124/2019-11-25).
Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i
kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån
omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som
kommunfullmäktige fastställt för kommande år får, samt hur det påverkar den egna
budgeten. Underlagen bör innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och
konsekvensanalyser.
Ärendets beredning
Ärendet har initierats vid dialogdag 1 den 2 mars 2020 och har därefter hanterats inom
kommunledningsförvaltningen av kommunchef, ekonomichef och budgetstrateg.
Information har lämnats till kommunens ledningsgrupp. Planeringsdirektiven fastställs
av kommunstyrelsen den 30 mars. Aktuella beräkningar utifrån planeringsdirektiven
kommer att presenteras i samband med dialogdag 2 den 11 maj.
Bakgrund
Volymen skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ”tak” för hur mycket pengar
kommunen har att fördela till nämnderna och dessutom budgetera för ett positivt
resultat. Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen under mars-april
fastställa vilka uppräkningsfaktorer som ska gälla för kommande år. Hur många
procent ska befintlig personalbudget räknas upp avseende löneökningar? Hur mycket
ska hyror och lokalvård räknas upp osv. Detta för att kommunledningsförvaltningen
ska kunna presentera ett beräkningsunderlag med aktuellt ekonomiskt läge inför den
politiska hanteringen av förslag till kommunplan med budget. Beskeden från statligt
håll avseende nya pengar till välfärdssektorn avser endast 2020 och möjligen 2021.
Definitivt besked väntas först i april då vårbudgeten ska beslutas i riksdagen.
Kommunen behöver mer långsiktighet i de ekonomiska planeringsförutsättningarna än
vad som i nuläget ges.
Nämnderna ska under våren besluta om konsekvensanalyser och eventuella
budgetäskanden utifrån den flerårsplan för 2021-2022 som kommunfullmäktige
beslutade om i november samt även ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.
Nämndernas underlag redovisas i samband med dialogdag 2 i maj och blir därefter en
del av beslutsunderlaget då kommunfullmäktige i juni fastställer de ekonomiska
ramarna för kommande år.
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Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. Årsredovisningen för 2019 visar ett
justerat resultat (exklusive särskild löneskatt på engångsinlösen av pensioner och
kostnader som finansieras med tidigare öronmärkta medel) på +306 tkr. Resultatet före
justeringar uppgår till -11,9 mkr.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunens befolkningsantal uppgick den 1 november 2019 till 9.124 personer, vilket
är lägre än beräknat, varför beräkningsunderlaget för skatteintäkter och generella
statsbidrag föreslås att justeras. Efter dialogdag 1 är den politiska majoritetetens
medskick till kommunledningsförvaltningen att befolkningsantalet ska utgå från 9.124
personer med en årlig uppräkning med 25 personer. Det är samma årliga uppräkning
som fullmäktige beslutat om för åren 2020-2022. Befolkningstalet för åren justeras
till:
• 2021
9.149 personer (1 november 2020)
• 2022
9.174 personer (1 november 2021)
• 2023
9.199 personer (1 november 2022)
I nuläget har kommunen endast fått kortsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar
från statligt håll att ta hänsyn till vilket gör att marginalerna för uppräkningar är
nästintill obefintliga. Därför är det inte relevant att föreslå några uppräkningsfaktorer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska förhålla sig till de
ekonomiska ramar de har fått. Det innebär att budgetramarna kvarstår på 2020 års nivå
kommande tre år utan uppräkningar.
Beräkningsunderlaget för tilldelning av budgetramen till barn- och
utbildningsnämnden avseende gymnasieskolan behöver tydliggöras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden inför
kommunfullmäktiges beslut i juni avseende budgetramar för 2021 och framåt, ska
presentera ett tydligt beräkningsunderlag för kommande kostnader avseende
gymnasieskolan. I budgetmodellen ska därefter tilldelad budgetram för
gymnasieskolan särredovisas.
Det är viktigt att nämnderna i sina beslutsunderlag inför budgetbeslutet i
kommunfullmäktige i juni på ett tydligt sätt redovisar vilka konsekvenser utifrån
omvärldsfaktorer och befolkningsprognos m m den flerårsplan som
kommunfullmäktige fastställt för kommande år får, samt hur det påverkar den egna
budgeten. Underlagen bör innehålla beräkningar, befolkningsantaganden och
konsekvensanalyser. Nämnderna påminns också om att de i samband med dialogdag 2
förväntas redovisa åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut.
Ekonomiska konsekvenser
Nämndernas ekonomiska ramar kvarstår på 2020 års nivå för åren 2021-2023. Detta är
egentligen inte realistiskt eftersom löner och priser alltid ökar och medför således att
nämnderna ännu ett år ska hantera den typen av kostnadsökningar inom befintlig
ekonomisk ram. Ett effektiviseringsbehov uppstår. Vidare innebär
planeringsdirektiven att befolkningsantagandet för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag bygger på en årlig ökning av kommunens befolkning med 25
personer per år, trots att den faktiska utvecklingen inneburit en befolkningsminskning.
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Vid slutet av 2017 uppgick antalet invånare till 9.180 personer och vid slutet av 2019
var antalet 9.111 personer. Det motsvarar i snitt cirka 35 personer färre per år. Det
finns en risk att skatteunderlaget med den befolkningsuppräkning som föreslås läggs
på en för hög nivå.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunikationsenheten
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

92
(xx)

KS 2020/315

Ekonomisk uppföljning av första tertialet 2020 för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att den ekonomiska uppföljningen för första tertialet
2020 godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utfall mot budget exklusive den nya förvaltningen kultur- och samhällsbyggnad är
+ 2 525 tkr. Totalt för hela kommunstyrelsen visar utfallet + 3 356 tkr bättre än
budget. Det positiva resultatet beror på att flera verksamheter förväntas få högre
kostnader längre fram medan budgeten bygger på en jämnare fördelning över året.
Prognosen för resultatet på helår är för närvarande -300 tkr. En osäkerhet i den
bedömningen följer av de merkostnader som Corona kan komma att generera. Utöver
den reservationen bör underskottet kunna hämtas hem genom allmän återhållsamhet. I
det arbetet kommer samverkan vara viktig mellan de båda förvaltningar som är
underställda kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-18
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet första tertialet 2020
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

84

vingaker.se

1 (9)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-18
Handläggare

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

KS 2020/

Kommunstyrelsen, ekonomisk uppföljning av första
tertialet 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår
kommunstyrelsen att besluta föreslå
1.

Den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens verksamheter för första
tertialet 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utfall mot budget exklusive den nya förvaltningen Kultur och Samhällsbyggnad är
+ 2 525 tkr. Totalt för hela kommunstyrelsen visar utfallet + 3 356 tkr bättre än
budget. Det positiva resultatet beror på att flera verksamheter förväntas få högre
kostnader längre fram medan budgeten bygger på en jämnare fördelning över året.
Prognosen för resultatet på helår är för närvarande -300 tkr. En osäkerhet i den
bedömningen följer av de merkostnader som Corona kan komma att generera. Utöver
den reservationen bör underskottet kunna hämtas hem genom allmän återhållsamhet. I
det arbetet kommer samverkan vara viktig mellan de båda förvaltningar som är
underställda kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts främst av kommunchefen och budgetstrategen, men självklart med
biträde även av cheferna inom de två förvaltningarna.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
De ekonomiska utmaningar som kommunstyrelsen står inför ska tas på allvar men är
ändå inte alarmerande. Om de hanteras i ett helhetsperspektiv och med ett
beslutsfattande som har kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling i fokus finns
det goda skäl att tro att de går att hantera. Andra nämnder i kommunen har större
påfrestning på ekonomin och självklart har förvaltningarna under kommunstyrelsen
beredskap för att bidra till helheten.
Ekonomiska konsekvenser
Om den nuvarande prognosen för helåret också blir årets resultat kommer någon form
av åtgärder behöva vidtas under 2021 för att komma i balans. Det bedöms dock som
hanterbart. Om prognosen förvärras blir den utmaningen självklart större. Och
omvänt, lyckas förvaltningarna sänka kostnaderna något innevarande år så kan året
sluta med ett nollresultat.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet första tertialet 2020
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Att ta fram en genomarbetad tertialrapport
ger överblick och kontroll på den
ekonomiska utvecklingen och bidrar därmed
till en ekonomi i balans.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att ta fram en genomarbetad tertialrapport ger
överblick och kontroll på den ekonomiska
utvecklingen och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

Ack utfall

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
KS-resurs
Kommunled.adm.

Jan 20 - april
20
-472
-124
0
-351
-840
-43
-1 547

Kommunikation
Ekonomi

-4 535
-1 950

Personal
Bidrag och avgifter

-2 558
-9 981

Ack budget Avvikelse Årsbudget
Prognos
Tidigare
Kommentar prognos
mot budget
prognos
Jan 20 Jan 20 - Dec Jan 20 - april
april 20
20
20
-497
25
-1 491
0
-257
133
-771
0
-9
9
-28
0
-725
375
-2 176
150
100 Återbetalning från 2019 samt hittills något färre ärenden
-856
16
-2 568
0
-206
164
-619
0
-1 499
-48
-4 497
-1 200
-1 200 Besparingen inom kommunstyrelsens förvaltning som budgeterats för innevarande år
ligger under kommunchefen.
-4 934
399
-14 798
100
25 Överskottet beror bl a på sjukskrivningar. Därutöver generell återhållsamhet.
-2 302
352
-6 906
70
20 Överskottet beror på fakturerade intäkter 2019. Kostnader från Telge inköp kvartal 1 och
april saknas i utfallet.
-2 837
279
-8 510
150
100 Minskade personalkostnader än prognosen och låga konsultkostnader
-10 803
822
-32 402
80
380 Återbetalning av kommunens andel av positiva resultat från 2019 avseende kollektivtrafik
och Viadidakt. Kvartal 1 2020 indikerar ett underskott med -300 tkr inom kollektivtrafiken.
Eventuell tillägskostnad för hyra av depåer inom Kollketivtrafiken kan uppkomma.

SUMMA EXKL OMRÅDE KOS

-22 402

-24 927

2 525

-74 766

-650

Område Upplevelse
Område Samhällsbyggnad/KS

-591
-8 382

-771
-9 032

181
650

-2 314
-27 092

0
350

0
0 Kostnaderna för snöröjningen har blivit lägre samt intäkt från Trafikverket för rondell.

SUMMA OMRÅDE KOS

-8 973

-9 804

830

-29 405

350

0

-31 375

-34 731

3 356

-104 171

-300

-575

SUMMA

Re-investeringar 2020
Kommunstyrelsen.
Beslut KF § 124, 2019-11-26
Asfaltering av gator och
trottoarer
Möbler
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm
Dagvattendikning
Datainvestering
Digitala vägskyltar

Totalbelopp April
budget

-575

Återstår av Prognos
budget
avvikelse
mot budget
0
1 600

Kommentar prognos

120
600

0
0

120
600

Möbler och Av-utrustning
Köpmangatan mm

300

0

300

500
800
700

0
74
0

500
726
700

1 600

Datorbyte Säbo

94

Digitalisering,
Kommunikationsenheten
Digitalisering skolan
Digitalisering kassa och
bokningssystem mm
Julbelysning
Lokala utvecklingsplaner
kommunen
Reinvestering område Samh
Renovering Järnvägsparken
Slottsprojektet, möbler
restaurang
Stratsys
Utrustning lekparker
Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA
Översiktsplan
Ramp i Lyttersta och brygga i
Högsjö
Cykeltak Busstation
Systemutveckling
nämndservice
Tennisparken kiosk,
fettavskiljare
Trygghetsvandringar
Reservkraft, diverse
SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN

KF Beslut, synnerliga skäl

E-tjänster. Planerad utveckling av W3D3 under hösten.

350

29

321

1 200
300

0
0

1 200
300

200
140

0
0

200
140

350
300
400

148
0
0

202
300
400

Köken, förrådet, planeringar

200
100
100

144
27
0

56
73
100

Verksamhetssystem

750
600

0
44

750
556

Under utredning

135
230

0
0

135
230

Bidrag kommer från Trafikverket ca 65 tkr

100

0

100

200
1 035
11 310

0
0
466

200
1 035
10 844

Rest från 2019

Beslutad ram 11 310 tkr

0

KF-beslutat Utfall 2016- Utfall 2020 Återstår av
total-belopp 2019
bugdet

Prognos
återstående
utgift 2020

Prognos
Kommentar prognos
avvikelse
mot budget
102

§ 24 18/4-16 Extra satsning
asfaltering
§ 24 18/4-16 Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

4 000

3 898

0

102

8 300

597

0

7 703

7 703

§ 24 18/4-16 Åtgärda
infratruktur rasrisk
Vingåkersån
§ 24 18/4-16 Skatehallen
2016-2017, Magasinet
§ 24 18/4-16
Årenhdehantering
samhällsbyggnadsnämnden
§ 18 13/3-17 Nytt
ekonomisystem
§ 69 26/6-17
Slottsskoleprojektet

8 000

342

0

7 658

7 658

700

674

20

6

6

170

0

0

170

170

2 500

2 039

0

461

461

12 800

8 090

206

4 504

4 504 Främst möbler

95

§ 70 26/6-17 Slottsprojektet
Säfstaholms slott
SUMMA

1 200

155

618

427

0

427

37 670

15 795

844

21 031

0

21 031
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

93
(xx)

KS 2020/135

Tertialrapport 1 för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2020 fastställs och läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra det tidigare beslutet i kf § 124/2019 så att
uppdraget till samtliga nämnder om att ta fram åtgärdsförslag som leder till att
kommunen vid planperiodens slut har en ekonomi i balans, ska redovisas på
dialogdagen i oktober och beslutas av kommunfullmäktige i november i samband
med beslut avseende kommunplan med budget år 2021 och flerårsplan år 20222023.
Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2020 inklusive årsprognos för helåret
2020 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser rådande coronapandemin för med sig för den kommunala ekonomin.
För perioden januari till och med april 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på 6 070 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period
uppgår till +/- noll tkr, vilket medför att kommunens resultat per 30 april motsvarar
budgetavvikelsen. I resultatet finns kostnader på 982 tkr som avser synnerliga skäl
med anledning av corona-pandemin. Justerat resultat uppgår till 7 052 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
Tertialrapport januari-april 2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-07

Till kommunstyrelsen

Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16
Elin.Hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/315

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april 2020
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2020 fastställs och läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra det tidigare beslutet i kf § 124/2019 så att
uppdraget till samtliga nämnder om att ta fram åtgärdsförslag som leder till att
kommunen vid planperiodens slut har en ekonomi i balans, ska redovisas på
dialogdagen i oktober och beslutas av kommunfullmäktige i november i samband
med beslut avseende kommunplan med budget år 2021 och flerårsplan år 20222023.
Sammanfattning av ärendet
Tertialuppföljning för perioden januari-april 2020 inklusive årsprognos för helåret
2020 har sammanställts. Av rapporten framgår att kommunens ekonomiska läge
fortsatt är ansträngt, vilket inte underlättas av de konsekvenser rådande coronapandemin för med sig för den kommunala ekonomin.
För perioden januari till och med april 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt
en positiv budgetavvikelse på 6 070 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period
uppgår till +/- noll tkr, vilket medför att kommunens resultat per 30 april motsvarar
budgetavvikelsen. I resultatet finns kostnader på 982 tkr som avser synnerliga skäl
med anledning av corona-pandemin. Justerat resultat uppgår till 7 052 tkr.
2020-04-30, tkr

Prognos 2020-12-31,tkr

0

0

Budgetavvikelse, total

6 070

-3 939

Periodens/Årets resultat

6 070

-3 939

0

0

982

1 920

7 052

-2 019

Budgeterat resultat

Återgår, kostnader ur öronmärkta
medel
Synnerliga skäl, Coronakostnader
Justerat resultat
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Utfallet per 30 april indikerar ett något förskönat läge jämfört med årsprognosen.
Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på -3 939 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår, som nämns ovan, till +/- noll,
vilket tillsammans med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets
resultat på -3 939 tkr. Om man räknar bort de kostnader på 1 920 tkr som i samband
med fastställande av kommunens årsredovisning för 2020 kan hänföras till synnerliga
skäl, uppgår prognosen för det justerade resultatet till –2 019 tkr, vilket motsvarar
- 0,33 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhet
Kommunstyrelsen

Nettoavvikelse
2020-04-30, tkr

Prognos
2020-12-31, tkr
3 356

-300

Kultur- och fritidsnämnden

924

100

Samhällsbyggnadsnämnden

-822

-1 400

-3 989

-6 600

236

-7 289

-295

-15 489

Finansen

6 365

11 550

Totalt kommunen

6 070

-3 939

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna

För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en negativ budgetavvikelse på
- 295 tkr. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ budgetavvikelse
på -15 489 tkr (se raden Totalt nämnderna i tabellen).

Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april 2020.
Information till de fackliga organisationerna har skett den 14 maj. Tertialrapporten
fastställs av kommunfullmäktige den 15 juni.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Uppföljning av kommunens ekonomi sker kommunövergripande vid tre tillfällen
under året, i samband med tertialuppföljning för perioden januari-april, vid
delårsrapporten för perioden januari-augusti och vid årsredovisningen för helåret.
Tertialuppföljningen för perioden januari till och med april 2020 omfattar enbart den
ekonomiska uppföljningen samt årsprognos för helåret. I samband med delårsrapporten som görs för perioden januari-augusti kommer en mer omfattande
uppföljning att ske.
Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala budgetavvikelse
vid årets slut uppgår vid tertialuppföljningen till -3.939 tkr. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt arbetar med och vidtar
åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande under året rapporterar
det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Nämnderna behöver
fortsätta med att analysera utfallet för att komma i ekonomisk balans senast 2023.
Samtliga nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag
som leder till att kommunen vid planperiodens slut har en ekonomi i balans. Förslagen
skulle redovisas på dialogdag 2 och beslutas av kommunfullmäktige i samband med
budgetbeslutet i juni 2020 (kf §124, 191125). Med anledning av den pågående coronapandemin har budgetprocessen skjutits fram till hösten och dialogdag 2 kommer att
slås samman med dialogdag 3 den 19 oktober. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att beslutet justeras så att nämndernas åtgärdsförslag istället redovisas på
dialogdagen i oktober och ligger till underlag för kommunfullmäktiges beslut i
november om kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att tertialuppföljningen för perioden
januari-april 2020 fastställs och läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett negativt resultat beräknas uppstå. Det
negativa resultatet år 2020 medför att det egna kapitalet i balansräkningen försämras
med motsvarande belopp. Kommunfullmäktiges resultatmål om ett resultat på minst 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden kräver med
årets förväntade underskott att resultatet för åren 2021-2022 balanserar upp det
negativa resultatet för 2020.
Enligt kommunallagens regler om balanskravet ska ett negativt resultat återställas
inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunen har en
resultatutjämningsreserv (RUR) som kan nyttjas om två kriterier är uppfyllda; dels att
kommunen redovisar ett negativt resultat och dels att det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren understiger genomsnittet. Som underlag för beräkningar av skatteunderlaget ska
uppgifter/underlag från Sveriges Kommuner och Regioner användas.
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Bilagor
Tertialrapport Vingåkers kommun januari-april 2020
Samtliga nämnders tertialrapporter januari-april 2020
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Det ekonomiska läget är tufft och prognosen
för 2020 indikerar ett underskott. Nämnderna
arbetar med åtgärdsplaner för en ekonomi i
balans till planperiodens slut.
Tertialrapportens resultat bidrar dock inte till
en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det ekonomiska läget är tufft och prognosen för
2020 indikerar ett underskott. Nämnderna arbetar
med åtgärdsplaner för en ekonomi i balans till
planperiodens slut. Tertialrapportens resultat bidrar
dock inte till en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Kommunens ekonomiska läge påverkar samtliga kommuninvånare.

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Uppföljning tertial 1 för perioden januari-april 2020 är kommunens första samlade
ekonomiska redovisning för innevarande år. Här redovisas hur budgetföljsamheten ser ut för
årets första fyra månader samt vilket prognostiserat resultat som förväntas vid årets slut.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/Ekonomienheten
Elin Höghielm
Ekonomichef
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1 Ekonomi
De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps i covid-19:s spår, vilket
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver om i den senaste Ekonomirapporten (maj
2020). Detta för med sig en betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2020 än vad som tidigare
prognostiserats. Stor ovisshet råder varför SKR bedömer att det i nuläget inte är rimligt att
göra sedvanliga konjunkturprognoser. Istället har de byggt den senaste skatteunderlagsprognosen på ett scenario som beskriver en tänkbar utveckling. I scenariot beräknas ett
dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två samt en markant rekyl
under det andra halvåret i år. BNP beräknas minska och arbetslösheten öka. I SKR:s scenario
antas lågkonjunkturen bestå ända till år 2023. Regeringen har presenterat flertalet krispaket
under våren. Skatteunderlagsprognosen som kommunen utgår från avseende skatteintäkter
och generella statsbidrag (cirkulär 20:20) utgår från regeringens vårbudget och har tagit höjd
för krispaketen.
Vingåkers kommun har sedan tidigare en kraftigt ansträngd ekonomisk situation. I bokslutet
för 2019 redovisade både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden stora
budgetunderskott. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 innebar att socialnämnden
fick cirka 10 mkr i utökad budgetram för att hantera ökade kostnader inom försörjningsstöd
samt till vissa hyreskostnader. Bortsett från detta ska samtliga nämnder hantera löneökningar,
hyres- och andra kostnadsökningar inom befintlig budgetram. Samtliga nämnder fick i
anslutning till kommunfullmäktiges beslut om kommunplan med budget 2020 ett uppdrag att
ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut. Åtgärdsplanerna skulle
redovisas på dialogdag 2 i budgetprocessen och därefter ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i juni om ekonomiska ramar för 2021-2023. Med anledning av coronakrisen har budgetprocessen flyttats fram till i höst. Kommunfullmäktige i november fattar
beslut om kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 och i anslutning till det
ska nämndernas åtgärdsplaner redovisas och hanteras.
1.1

Ekonomisk analys

För perioden januari till och med april 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt en
positiv budgetavvikelse på 6 070 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
+/- noll tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår till samma summa, 6 070 tkr.
2020-04-30, tkr

Prognos 2020-12-31,tkr

0

0

Budgetavvikelse, total

6 070

-3 939

Periodens/Årets resultat

6 070

-3 939

0

0

982

1 920

7 052

-2 019

Budgeterat resultat

Återgår, kostnader ur öronmärkta
medel
Synnerliga skäl, Corona-kostnader
Justerat resultat

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell
verksamhet beräknas medföra ett underskott på 3 939 tkr jämfört med budget. Det
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budgeterade resultatet för 2020 uppgår, som nämns ovan, till +/- noll tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -3 939 tkr, densamma
som budgetavvikelsen.
I prognosen ingår kostnader på hittills 1 920 tkr som i redovisningen är kodade med
aktivitetskoden för Corona, det vill säga merkostnader som hänger samman med pågående
pandemi. I nuläget klassificeras de som kostnader med synnerliga skäl och kan undantas från
balanskravet. Merparten avser inköp av skyddsmaterial. När det gäller personalkostnader
finns en viss eftersläpning varför kostnaderna kopplade till corona förväntas öka. I samband
med delårsrapporten ska kostnader som kodats till corona kvalitetssäkras. Regeringen har
aviserat att skäliga merkostnader inom vård och omsorg kopplade till pågående pandemi ska
staten gå in och ersätta. I nuläget är det oklart hur kommunen går tillväga. Om/när återsökning
är möjlig kommer det att förbättra kommunens resultat med motsvarande belopp.
Om kostnaderna för corona (synnerliga skäl) räknas av från det prognostiserade resultatet
uppgår kommunens justerade resultat vid årets slut till -2 019 tkr.
1.2

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet

Nettoavvikelse 2020-04-30, tkr

Prognos 2020-12-31, tkr

3 356

-300

Kultur- och fritidsnämnden

924

100

Samhällsbyggnadsnämnden

-822

-1 400

-3 989

-6 600

236

-7 289

-295

-15 489

Finansen

6 365

11 550

Totalt kommunen

6 070

-3 939

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt nämnderna

Kommunstyrelsen
Totalt för kommunstyrelsen uppgår utfallet +3 356 tkr bättre än budget. Utfallet mot budget
exklusive den nya förvaltningen Kultur och Samhällsbyggnad är +2 525 tkr. Årsprognosen för
kommunstyrelsens samtliga verksamheter uppgår till -300 tkr jämfört med budget.
Det positiva resultatet per 30 april beror på att flera verksamheter förväntas få högre
kostnader längre fram, medan budgeten bygger på en jämnare fördelning.
Förvaltningen har en besparing som ligger under kommunchefen på ca -1,5 mkr. Inom
Politiken pekar Överförmyndarens prognos mot ett positivt resultat eftersom man hittills har
haft färre ärenden samt en intäkt från 2019,
Inom kommunens ledningsstöd är prognosen också positiv bland annat beroende på
sjukskrivning och lägre konsultkostnader. Återbetalning av kommunens andel av positiva
resultat för 2019 avseende Kollektivtrafiken och Viadidakt ger ett positivt utfall, men
kollektivtrafiken för kvartal ett indikerar ett underskott med -300 tkr för år 2020. Inom
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område Samhällsbyggnad är prognosen positiv eftersom kostnader för snöröjning har blivit
lägre än budgeterat och kommunen har fått intäkter från Trafikverket för skötsel av rondell.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar ett budgetöverskott på 924 tkr efter fyra månader. Det positiva utfallet
beror främst på att renovering av slottet färdigställdes i slutet av april och därmed inte full
hyra. Dessutom är inte alla föreningsbidrag utbetalda. Budget för planerade evenemang har
inte nyttjats på grund av corona-pandemin. De flesta kostnadsposter kommer att förbrukas
under senare delen av året. Årsprognosen uppgår till +100 tkr jämfört med budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 822 tkr per den sista
april. Det negativa utfallet beror främst på flera stora bostadsanpassningsärenden. Prognosen
pekar på fortsatt ökning av bostadsanpassningar. Dessutom finns risk för uteblivna intäkter på
grund av corona. Årsprognosen beräknas till -1 400 tkr jämfört med budget.
Barn- och utbildningsnämnden
Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden en avvikelse mot budget på -3 989 tkr varav
gymnasieskolan -700 tkr per den sista april. Årsprognosen uppgår till -6 600 tkr efter
genomförda besparingar under höstterminen, varav gymnasieskolan - 2 100 tkr. Förvaltningen
fick i uppdrag av nämnden att redovisa ekonomiska åtgärder 2019 samt en plan för 2020. I
planen för 2020 finns en rad åtgärder som sammanlagt ger en besparing om 5 300 tkr under
höstterminen. Detta räcker inte för att komma i balans under 2020, då besparingarna får effekt
först under höstterminen i samband med att organisationen planeras inför ett nytt läsår. Detta
innebär att nämnden kommer i balans först under 2021.
Socialnämnden
Socialnämndens ekonomiska utfall efter fyra månader är 236 tkr bättre än budget. Prognosen
för hela 2020 är ett underskott på 7,3 miljoner kronor. Det innebär att verksamheten, förutom
det obalanserade sparbetinget på 7,3 miljoner kr ser ut att bedrivas exakt i nivå med budget.
Om hittills upparbetade extra kostnader för pandemin faktiskt ersätts av staten förbättras
prognosen med cirka 2 miljoner kr.
På grund av corona-epidemin är allt dock mycket oklart. Hur stora blir de extra kostnaderna
för vikarier, sjuklön, skyddsutrustning, övertid, hyrpersonal, försörjningsstöd och så vidare? I
vilken mån kommer detta som utlovats att i slutändan faktiskt täckas av staten? En kraftigt
försenad avtalsrörelse kommer också att försvåra prognosarbetet under året. Redan har
skyddsutrustning för över en miljon kr extra köpts in så om staten ersätter merkostnaden eller
ej får stor betydelse för resultatet.
Så här långt är försörjningsstöd och hemtjänst fortsatt underfinansierade verksamheter.
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Finansen
Totalt redovisar den finansiella verksamheten en positiv budgetavvikelse på 6,4 mkr efter
årets första fyra månader. Årsprognosen innebär i nuläget att en positiv avvikelse på 11,6 mkr
jämfört med budget beräknas uppstå.
Skatter och generella statsbidrag – den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (cirkulär
20:20) innebär ett bättre utfall än budgeterat med 4,7 mkr totalt sett för år 2020. Av tabellen
nedan framgår de olika delposternas utfall, budgeterat belopp samt budgetavvikelse.
När det gäller utfallet för kommunens skatteintäkter förväntas de sjunka med hela 15,0 mkr
under 2020, vilket helt förklaras av den kris den pågående corona-pandemin utsätter
samhällsekonomin för. Hög arbetslöshet och lägre lönsamhet för de lokala företagen medför
att kommunens skatteintäkter sjunker. De generella statsbidragen beräknas bli 1,2 mkr högre
än budgeterat. Totalt ger detta ett sämre utfall än budgeterat med 13,8 mkr. Det sämre utfallet
hänger också samman med att budgeten för 2020 är beräknad på 9.140 personer den 1
november 2019. Den faktiska befolkningssiffran uppgick till 9.124 personer, vilket betyder att
det är 16 personer färre.
Under 2020 har det beslutats om ett antal olika tillskott till kommuner och regioner. I januari
presenterade regeringen ett tillskott som ger kommunen ca 3,1 mkr mer. I februari kom ett
beslut i riksdagen om ytterligare 1,5 mkr. I samband med corona-pandemin aviserades ett
”krispaket” som ger kommunen 9,3 mkr som kompensation för bortfall av skatteintäkter och
därefter finns i vårbudgeten också något som kallas periodiseringsfond som ger kommunen
4,6 mkr ytterligare. Totalt uppgår dessa tillskott till 18,6 mkr varför utfallet för de totala
skatteintäkterna och de generella statsbidragen i nuläget enligt den senaste
skatteunderlagsprognosen, ger en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr.
Cirkulär 20:20 2020-04-29
tkr

Befolkningsantaganden

År 2020
Utfall
tkr

Beslutad Avvikelse
budget KF utfall budget

9 124

9 140

-16

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag
Välfärdsmiljarder utanför "påsen"
Bidrag högt flyktingmottagande

380 732
197 466
578 198
5 835
1 057

395 777
196 221
591 998
5 835
1 100

-15 045
1 245
-13 800
0
-43

SUMMA EXKLUSIVE TILLSKOTT

585 090

598 933

-13 843

3 095
1 538
9 284
4 642

0
0
0
0

3 095
1 538
9 284
4 642

18 559

0

18 559

TOTALT INKLUSIVE TILLSKOTT

603 649

598 933

4 716

Jämfört med budget KF 2019-11-24

603 649

598 933

4 716

Tillskott beslutat i januari
Tillskott beslut riksdagen i februari
Tillskott avsierat 2:a april, krispaket
Ev periodiseringsfond

SUMMA TILLSKOTT (beslutade under 2020)
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Kostnaderna för pensioner beräknas i nuläget, med den senaste pensionsskuldsprognosen,
medföra ett underskott på 1,3 mkr, vilket helt förklaras av indexeringspremier som inte är
budgeterade. I samband med delårsrapporten i augusti erhåller kommunen nästa
pensionsskuldsprognos, vilken kommer att ligga till grund för budget 2021 och framåt.
Inom den finansiella verksamheten finns en buffert budgeterad på totalt 7,5 mkr. Bufferten
hanteras av kommunstyrelsen och kommer främst att nyttjas för kostnader som hänger
samman med den pågående corona-pandemin, exempelvis de åtgärder fullmäktige beslutat om
för att stötta det lokala näringslivet och lokala föreningar. Bufferten ska täcka de eventuella
budgetunderskott som uppstår i övriga nämnder med anledning av corona-pandemin. I
samband med tertialrapporten har ännu inte några medel nyttjats, årsprognosen beräknas
därför till +7,5 mkr.
Övriga poster inom den finansiella verksamheten följer i stort fastställd budget.
1.3

Investeringar

Nämnderna har sammanlagt investerat för 673 tkr och har enligt budget kvar 13.583 tkr av
den ordinarie investeringsbudgeten. Det är främst investeringar i system och e-tjänster under
kommunstyrelsen som verkställts. Socialnämnden har under 2020 fått 1 331 tkr i tilläggsanslag för ny teknik i vården med anledning av kvarstående investeringar från år 2019.

Nämnd

Beslut

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall 200430, tkr

Återstår, tkr

Kommunstyrelsen

KF §124, 191124

11 310

466

10 844

Kultur- och fritidsnämnden

KF §124, 191124

185

31

154

Samhällsbyggnadsnämnden

KF §124, 191124

320

73

247

Barn- och utbildningsnämnden

KF §124, 191124

600

17

583

1 841

86

1 755

14 256

673

13 583

Socialnämnden
SUMMA KOMMUNEN

KF §124, 191124
och KF§25 200420

Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat om att
vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån
under perioden 2016-2020, men en del projekt är avslutade. Några påverkar endast
likviditeten, såsom sluttäckning av deponin samt byggnation av ny ÅVC. När det gäller
sluttäckning av deponin visade det sig under 2015 att kommunens miljötillstånd för deponin
gör det möjligt att ta emot täckmassor från externa företag. Det ger kommunen årliga intäkter
som tillförs, vilket medför att avsättningen per den 30 april 2020 uppgår till 29 mkr i
balansräkningen.
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Det belopp som återstår för investeringar med synnerliga skäl uppgår totalt till 37,7 mkr, se
tabellen nedan. I nuläget har ingen nyupplåning genomförts.
Investeringar med synnerliga skäl
KF-beslutat
totalbelopp, t
kr

Utfall 20162019, tkr

Utfall 2020
(april), tkr

KF

Beslut

§ 24 den
18/4-16

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

0

102

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300

597

0

7 703

§ 24 den
18/4-16

Åtgärda infratruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

342

0

7 658

§ 24 den
18/4-16

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

§ 24 den
18/4-16

Skatehallen 2016-2017, Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den
13/3-17

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

0

461

§ 69 den
26/6-17

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

205

4 505

§ 70 den
26/6-17

Slottsprojektet Säfstaholms slott

1 200

155

618

427

37 670

15 795

844

21 031

SUMMA

Återstår, tkr

170

•

Extra satsning på asfaltering - Genomförts enligt asfaltsplanen.

•

Åtgärd rasrisk Vingåkersån i tätorten - förprojektering under 2016/17.
Undersökningar för att kunna lämna in en ansökan om vattenverksamhet har
genomförts.
Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden - Upphandling är genomförd och det
nya systemet Castor är i drift, men det pågår ett antal restaktiviteter innan den slutliga
kostnaden faller ut i projektet.
Ekonomisystem - Det kvarstår ett mindre antal restaktiviteter att slutföra innan de
slutliga kostnaderna faller ut i projektet. Budgeten håller och beräknas ge ett mindre
överskott.
Slottskoleprojektet - investeringsmedlen avser kommunens inköp av inventarier, IT
samt lås- och larm osv till den nya skolan inklusive kulturskola och fritidsgård.
Upphandling av möbler till skola och kulturskola är genomförd. Fritidsgårdens del
sker under 2020.
Slottsprojektet, Säfstaholms slott - påbörjat, investeringsmedlen avser kommunens
inköp av inventarier, IT, lås- och larmsystem osv.

•
•
•

•
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DRIFTSBUDGET

Ack utfall

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
KS-resurs
Kommunled.adm.

Jan 20 - april
20
-472
-124
0
-351
-840
-43
-1 547

Kommunikation
Ekonomi

-4 535
-1 950

Personal
Bidrag och avgifter

-2 558
-9 981

Ack budget Avvikelse Årsbudget
Prognos
Tidigare
Kommentar prognos
mot budget
prognos
Jan 20 Jan 20 - Dec Jan 20 - april
april 20
20
20
-497
25
-1 491
0
-257
133
-771
0
-9
9
-28
0
-725
375
-2 176
150
100 Återbetalning från 2019 samt hittills något färre ärenden
-856
16
-2 568
0
-206
164
-619
0
-1 499
-48
-4 497
-1 200
-1 200 Besparingen inom kommunstyrelsens förvaltning som budgeterats för innevarande år
ligger under kommunchefen.
-4 934
399
-14 798
100
25 Överskottet beror bl a på sjukskrivningar. Därutöver generell återhållsamhet.
-2 302
352
-6 906
70
20 Överskottet beror på fakturerade intäkter 2019. Kostnader från Telge inköp kvartal 1 och
april saknas i utfallet.
-2 837
279
-8 510
150
100 Minskade personalkostnader än prognosen och låga konsultkostnader
-10 803
822
-32 402
80
380 Återbetalning av kommunens andel av positiva resultat från 2019 avseende kollektivtrafik
och Viadidakt. Kvartal 1 2020 indikerar ett underskott med -300 tkr inom kollektivtrafiken.
Eventuell tillägskostnad för hyra av depåer inom Kollketivtrafiken kan uppkomma.

SUMMA EXKL OMRÅDE KOS

-22 402

-24 927

2 525

-74 766

-650

Område Upplevelse
Område Samhällsbyggnad/KS

-591
-8 382

-771
-9 032

181
650

-2 314
-27 092

0
350

0
0 Kostnaderna för snöröjningen har blivit lägre samt intäkt från Trafikverket för rondell.

SUMMA OMRÅDE KOS

-8 973

-9 804

830

-29 405

350

0

-31 375

-34 731

3 356

-104 171

-300

-575

SUMMA

Re-investeringar 2020
Kommunstyrelsen.
Beslut KF § 124, 2019-11-26
Asfaltering av gator och
trottoarer
Möbler
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning digidelcenter mm
Dagvattendikning
Datainvestering
Digitala vägskyltar

Totalbelopp April
budget

-575

Återstår av Prognos
budget
avvikelse
mot budget
0
1 600

Kommentar prognos

120
600

0
0

120
600

Möbler och Av-utrustning
Köpmangatan mm

300

0

300

500
800
700

0
74
0

500
726
700

1 600

Datorbyte Säbo
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Digitalisering,
Kommunikationsenheten
Digitalisering skolan
Digitalisering kassa och
bokningssystem mm
Julbelysning
Lokala utvecklingsplaner
kommunen
Reinvestering område Samh
Renovering Järnvägsparken
Slottsprojektet, möbler
restaurang
Stratsys
Utrustning lekparker
Utrustning sport- och
gymnastiksalar, PA
Översiktsplan
Ramp i Lyttersta och brygga i
Högsjö
Cykeltak Busstation
Systemutveckling
nämndservice
Tennisparken kiosk,
fettavskiljare
Trygghetsvandringar
Reservkraft, diverse
SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN

KF Beslut, synnerliga skäl

E-tjänster. Planerad utveckling av W3D3 under hösten.

350

29

321

1 200
300

0
0

1 200
300

200
140

0
0

200
140

350
300
400

148
0
0

202
300
400

Köken, förrådet, planeringar

200
100
100

144
27
0

56
73
100

Verksamhetssystem

750
600

0
44

750
556

Under utredning

135
230

0
0

135
230

Bidrag kommer från Trafikverket ca 65 tkr

100

0

100

200
1 035
11 310

0
0
466

200
1 035
10 844

Rest från 2019

Beslutad ram 11 310 tkr

0

KF-beslutat Utfall 2016- Utfall 2020 Återstår av
total-belopp 2019
bugdet

Prognos
återstående
utgift 2020

Prognos
Kommentar prognos
avvikelse
mot budget
102

§ 24 18/4-16 Extra satsning
asfaltering
§ 24 18/4-16 Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

4 000

3 898

0

102

8 300

597

0

7 703

7 703

§ 24 18/4-16 Åtgärda
infratruktur rasrisk
Vingåkersån
§ 24 18/4-16 Skatehallen
2016-2017, Magasinet
§ 24 18/4-16
Årenhdehantering
samhällsbyggnadsnämnden
§ 18 13/3-17 Nytt
ekonomisystem
§ 69 26/6-17
Slottsskoleprojektet

8 000

342

0

7 658

7 658

700

674

20

6

6

170

0

0

170

170

2 500

2 039

0

461

461

12 800

8 090

206

4 504

4 504 Främst möbler
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§ 70 26/6-17 Slottsprojektet
Säfstaholms slott
SUMMA

1 200

155

618

427

0

427

37 670

15 795

844

21 031

0

21 031
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DRIFTSBUDGET
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden
Områdeschef
Bygg och plan
Områdesplanering
Bostadsanpassning
Miljö
SUMMA NÄMNDEN

Ack utfall

Ack
budget

Jan 20 - april
20
Jan 20 april 20
-73
-108
-198
-193
-106
-158
-1 428
-840
-2 803

-251
-294
-377
-758
-1 981

Avvikelse
mot
budget

Årsbudget Prognos
Jan 20 Dec 20

Kommentar prognos

Jan 20 Apr 20

35
-4

-323
-580

0
0

145
136
-1 051
-82
-822

-754
-882
-1 132
-2 273
-5 944

0
-1 000
-400
-1 400

Vakant handläggartjänst
Vakant samhällsplanerartjänst
Flera stora bostadsanpassningsärenden
Till följd av uteblivna intäkter p.g.a. Corona
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Re-investeringar 2020
Samhällsbyggnad.
Beslut KF § 124, 201911-26
Etjänster
Castor Miljösystem
SUMMA
SAMHÄLLSBYGGNADSN
ÄMNDEN

Totalbelopp
budget

Utfall jan- Återstår av Prognos
april
budget
avvikelse
mot
budget
320
69
251
0
3
-3

320

72

248

Kommentar prognos

Under utredning

0
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Ack utfall

Ack
budget

Jan 20 - april
20
Jan 20 april 20
DRIFTSBUDGET Kultur Ack utfall
Ack
och Fritidsnämnden
budget
Jan 20 - april
20
Jan 20 april 20
Nämnden
Områdeschef

Avvikelse
mot
budget

Årsbudget Prognos

Avvikelse
mot
budget

Årsbudget Prognos

Jan 20 Dec 20

Kommentar prognos

Jan 20 Apr 20

Jan 20 Dec 20

Kommentar prognos

Jan 20 Apr 20

-71
-835
-8
-435

-85
-1 123
-80
-771

14
289
72
336

-256
-3 369
-240
-2 312

0
0
100
0

Badhuset
Fritidsgården
Biblioteket
Kultur
Koordinator Kultur

-1 032
-641
-1 293
-7
-24

-1 009
-768
-1 320
0
-114

-24
128
27
-7
90

-3 025
-2 305
-3 958
0
-341

0
0
0
0
0

SUMMA NÄMNDEN

-4 346

-5 270

924

-15 806

100

Upplevelsesamordnare
Föreningsbidrag

Nämnd KulturFritidsnämnden Beslut
KF § 124, 191126
Investeringsram, bl.a
konst mm
Ombyggnad badhus
SUMMA KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

Totalbelopp
budget

Utfall jan- Återstår av Ytterligare Prognos
mars
budget
avvikelse
mot
budget
185
0
185
0
185
0

31

-31

0

-31

185

31

154

0

154

Budgeterat för hyra av slottet jan-april
Periodiserade bidrag
Behöver ligga på plus för det blir minus under sommaren. Prognosen är
minus pga tidigarelagd stängning.
Planerade evenemang har ej genomförts, köpt färre böcker
Ej genomförda evenemang.

Kommentar prognos
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Synnerliga skäl

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet
Slottsprojektet
Säftstaholms slott
SUMMA

KF-beslutat Utfall 2016- Utfall 2020 Återstår av Prognos
total-belopp 2019
bugdet
återstående utgift
2020

Prognos
avvikelse
mot
budget

Kommentar prognos

700

674

20

6

0

6

1 200

155

618

427

0

427

1 900

829

638

433

0

433
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Uppföljning tertial 1 2020

Vingåkers
kommun

Barn- och utbildningsnämnden

1
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1 Övergripande
Analys av målen finns i Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning inkl.
verksamhetsplan samt i enheternas egna kvalitetsredovisningar.

2 Ekonomi
2.1

Ekonomisk utvärdering

Verksamhet
Nämnd & förvaltning
Öppen förskola
Förskola

Nettoavvikelse Prognos
2020-04-30, tkr 2020-12-31, tkr
-1 720
48
-1 339

-900
0
-1 200

Pedagogisk omsorg

156

0

Fritidshem

-52

0

-243

0

1 376

0

Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola inkl. IM

-715

-2 100

Grundsärskola

-694

-1 200

Gymnasiesärskola

-588

-1 200

Kulturskola

-217

0

Summa

-3 989

-6 600

Resultat exkl. gymnasieskola

-3 274

-4 500

Barn- och utbildningsförvaltningen följer nämndmålet om att både vara effektiva och att hålla
budget genom att alla ansvariga med sin personal försöker hitta effektiva kostnadslösningar
som samtidigt innebär att kvaliteten bibehålls och/eller förstärks.
Periodens resultat uppgår till -3 989 tkr (-3 274 tkr exklusive gymnasieskolan)
Årsprognosen för barn- och utbildningsförvaltningen är -6 600 tkr
Årets löneökningar, 3 000 tkr och hyreshöjning 516 tkr ger tillsammans en kostnadsökning på
3 516 tkr som vi inte kompenseras för. Besparingen som gjordes på gymnasiet 2019 på 3 500
tkr måste läggas tillbaka på övriga verksamheter 2020.
Besparingar på våra verksamheter under hösten beräknas uppgå till 5 300 tkr.
Nedan finns kommentarer om varje verksamhetsform.

3
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Nämnd och förvaltning utfall -1 720 tkr
Besparingskrav för gymnasieskolan har förts över till nämnd och förvaltning med 3 493 tkr.
Här ligger kostnader för bl a interkommunal ersättning, städkostnader, skolskjuts och hyror.
Dessa kostnader är svåra att påverka.
Öppen förskola +48 tkr
Personalkostnader för öppna förskolan som finns på Familjecentralen.
Förskola -1 339 tkr
De åtgärder som föreslagits och satts in på förskolan för att klara neddragningen på 3,25 %
har ännu inte givit full effekt.
Förskolan har fått budget för 473 barn. I mars var antalet barn 494 (21 barn fler än budget)
och i maj kommer det vara 507 barn inskrivna (34 barn fler än budget). Under våren har
därför förskolan 4 tjänster utöver budget, vilket kostar 168 tkr i månaden. Utöver detta finns
kostnader för frukost, lunch och mellanmål.
Hög sjukfrånvaro under perioden har medfört kostnader för vikarier på 316 tkr utöver budget.
Åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

Neddragning samordning av 0,75 assistenttjänst på förskolan, 175 000 kr
Endast en förskola öppen under semesterperioden i juli, ca 75 000 kr
Flytta möten i förskolan till eftermiddagar för att minska vikariebehovet
Återhållsamhet med kompetensutveckling, inköp och vikarier
Sökt och fått statsbidrag för språkutvecklande insatser som täcker ca 75 000 kr av
redan pågående insatser
Södergården minskar med en avdelning. 2 barnskötare minskar kostnaden med ca
400 000 kr
Skogsgläntan i Högsjö minskar med 0,75 barnskötare vilket minskar kostnaderna med
175 000 kr

Pedagogisk omsorg +156 tkr
Upphörde i januari 2020.
Fritidshem -52 tkr
Fritidshem beräknas hålla sin budget.
Åtgärder:
•

Två fritidspedagoger som går i pension i juni ersätts inte under förutsättning att
Baggetorps fritidshem slås ihop med Marmorbyns fr o m i ht-20, ca 547 000 kr

4
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Förskoleklass -243tkr
Köp av förskoleplatser i annan kommun eller friskola uppgår till -91 tkr under perioden. Det
är budgeterat för 6 st elever, men vi har 11 elever för närvarande i friskola/annan kommun.
Grundskola 1 376 tkr
Här finns grundskolans kostnader dvs grundbelopp inom och utanför kommunen. Inkomna
migrationsintäkter och köp av skolplatser.
Åtgärder:
• Sammanslagning av vissa klasser i höst
• Minskning med 3,7 lärare, ca 942 500 kr
• Neddragning av 3 personal elevassistent/fritids, ca 620 000 kr
• Borttagning av dubbel personal i bild på Slottsskolan 7-9 p g a sjukskrivning, ca
250 000 kr
• Minskning av stödresurs med 1 personal, ca 200 000 kr
• Minskning 1 personal i Förberedelsegrupp, ca 250 000 kr
• 5,7 visstidsanställda modersmålslärare återanställs inte, ca 1 200 000 kr
Gymnasieskola –715 tkr
Fler elever än budgeterat. I nuläget har vi ca 386 elever i gymnasieskolan vilket ger en
månadskostnad på 3 500 tkr (räknat på en genomsnittskostnad för gymnasieplats på 9 500 kr).
Detta ger en årskostnad på ca 42 000 tkr.
Kostnaden förväntas öka eftersom prognosen visar att vi i höst kommer ha 411 elever på
gymnasiet.
Kostnaderna är lite osäkra beroende på vilka val som görs, om teoretiska eller praktiska
program väljs, hur många elever som går om ett år, hur stora migrationsintäkterna blir, samt
om elever flyttar in eller ut.
Grundsärskola -694tkr
Det är svårt att prognostisera grund- och gymnasiesärskola eftersom elever kan bli inskrivna i
särskolan när som helst eller elever med rätt att gå i särskola flyttar in till kommunen.
Gymnasiesärskola -588 tkr
Kulturskola -217 tkr
Kulturskolan förväntas hålla sin budget.
Åtgärden:
•
•
•

Neddragning av danstjänst från 100 % till 50 %, ca 250 000 kr
Neddragning av dramatjänst från 80 % till 40 %, ca 200 000 kr
Återhållsamhet med kompetensutveckling och inköp

Elevhälsa
Ingår i grundskola
5
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Åtgärder inom ramen
Verksamheterna arbetar med att komma inom ram och vidtar olika åtgärder för det.
Vi har identifierat kostnader där vi ser möjligheter att bli mer effektiva, dessa kostnader tar tid
att få ned. Vi räknar också med att attraktiviteten på kommunens skolor kommer att öka i och
med att vi får en nybyggd högstadieskola som på sikt leder till minskade kostnader.

2.2

Investeringar

Projekt
Inventarier Nya Slottskolan
Inventarier avdelning Våren, Södergården samt
slöjdmaskiner

Jan-april, tkr

Prognos
2020-12-31, tkr

191
18

Summa

209

Budget helår enl. kommunplan med budget 2020

600

600

6

129

Bilaga 1

.

Tertialrapport 1 2020
Socialnämnden januari – april
Ekonomiskt utfall
Socialnämnden har för år 2020 en budget som är underfinansierad med 7,3 miljoner kr. Den posten
är budgeterad som en intäkt på gemensam förvaltning. Det innebär att den är inräknad i resultat och
prognos.
Utfallet till den sista april jämfört med budget är.
Budget helår tkr

Budget tom april
tkr
5 786

Utfall tkr

Avvikelse tkr

Nämnd och
17 355
8 841
-3 055
gemensam
administration
Individ- och
51 076
17 029
16 109
919
familjeomsorg
Integration
0
0
35
-35
Funktionshinder50 026
16 679
15 123
1 556
omsorg
Äldreomsorg
101 265
33 762
32 911
850
Socialnämnden
219 722
73 255
73 019
236
totalt
Den största negativa avvikelsen ligger på förvaltningsledningen då den ofinansierade delen av
budgeten är lagd där. I verksamheterna har försörjningsstöd och hemtjänst de största avvikelserna.
Även om nämnden för närvarande har ett plusresultat kommer detta att försämras av kostnader för
semestervikarier, löneökningar och kostnader för pandemin.
Prognos
En prognos med normal tillförlitlighet är svår att sätta då större delen av årets lönerörelse inte är
startad, då kostnaderna och eventuell ersättning för merkostnader för pandemin inte är
förutsägbara. Så här långt är bedömningen att verksamheterna i stort håller sin budget och att
socialnämndens underskott kommer att vara i närheten av den underfinansierade delen i budgeten
det vill säga cirka 7,3 miljoner kr. Om pandemikostnaderna ersätts fullt ut av staten bedöms
resultatet bli cirka två miljoner kr bättre än så.

Måluppfylllelse
Ekonomi i balans.
Samtliga verksamheter håller sin budget men nämnden når inte målet på grund av den ofinansierade
delen.
Digital ansökan av försörjningsstöd
Införs nu stegvis
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Det långvariga behovet av försörjningsstöd ska minska
Under tertialet av kostnaderna för försörjningsstöd sjunkit något.
Tillgången till särskilt boende ska motsvara behoven
Inga betalningsdagar på sjukhus eller sanktionsavgifter för ej verkställda beslut hittills under året.
Sjukfrånvaron ska minska
På grund av pandemin är sjukfrånvaron under det första tertialet avsevärt högre än tidigare år.
Större händelser
Corona pandemin är den ojämförligt största händelsen och den påverkar samtliga verksamheter
både ekonomiskt, personal/arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt.
Framtid
Pandemins långsiktiga effekter på folkhälsa, arbetslöshet och försörjningsstöd, migration, behov av
äldreomsorg etc. Är svåra att förutse. Socialnämndens ekonomiska stålbad kommer troligen att bli
än tuffare. Någon form av insikt hos lagstiftaren om anpassning av kraven på verksamheten utifrån
verkligheten har inte nått fram ens under pandemin och det är därför inte troligt att så sker post
Corona heller. Kvarstår gör socialnämndens ökade behov inom samtliga verksamhetsdelar och att
pandemin satt sökarljuset på den långvariga nedprioriteringen av socialtjänst i allmänhet och
äldreomsorg i synnerhet i landet.
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1
Bilaga 2

Handlingsplan för ekonomi i balans
Bakgrund
Socialnämnden fick 2020 en budget som är underbalanserad med 7, 3 miljoner kr. Samtidigt fick
nämnden av kommunfullmäktige i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 återkomma med en
handlingsplan för hur nämndens ekonomi ska vara i balans vid mandatperiodens slut.
Uppdraget går att uppfatta på olika sätt. Socialnämnden har hävdat att nämndens budget under ett
antal år varit underfinansierad jämfört med det uppdrag nämnden har givits. I SKR:s sammanställning
av avvikelser från förväntad standardkostnad 2018 går det att se att om Vingåkers kostnader varit de
förväntade, dvs lika med genomsnittet i Sverige med hänsyn taget till demografi, storlek,
hälsosituation etc. så hade nämndens underskott varit 1/3 mindre. Den delen av underskottet har
nämnden sagt att det är rimligt att nämnden tar ansvar för. De övriga 2/3 av underskottet menar
nämnden beror på för låg budget.
Om nämndens kostnadsbudget 2020 är rätt kan uppdraget tolkas som de fetmarkerade siffrorna
nedan till höger i tabellen.
Hänsyn till andra behovsförändringar än demografiska förändringar i äldreomsorgen är ej tagna.
2020
Ingående brist
7 300 000
Löne- och
kostnadsökningar
Demografisk
förstärkning
hemtjänst
Öppnande av
säboavd
Total brist
7 300 000
1/3 av total brist
1/1 av 2020 års
underfinansiering
1/3 av 2020 års
underfinansiering

2021
7 300 000
5 500 000

2022
7 300 000
11 000 000

1000 000

2 000 000

6 000 000
13 800 000

26 300 000
8 766 000
7 300 000
2 433 000

Förslagets upplägg
Det är en avsevärd spännvidd mellan en besparing på 2 433 000 kr och en på 26 300 000 kr.
Förvaltningen redovisar handlingsplanen i 3 nivåer. 2 500 000 kr, 7 300 000 kr och 26 300 000kr.
Den första nivån anser förvaltningen är rimlig. Den andra nivån är möjligen möjlig men innebär
betydande risker för kommande kostnadsökningar, försämrad arbetsmiljö och sänkt kvalité för
verksamhetens brukare. Den tredje nivån innebär stora avsteg från gällande lagstiftning vad avser
personers rätt till insatser och kommer att leda till ökade kostnader för kommunen samt betydligt
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större rekryteringssvårigheter då det gäller personal. Förvaltningen bedömer inte att den nivån är
realistisk över huvud taget att uppnå i verkligheten.
Nivå 1. Besparings mål 2 500 000 kr årligen.
Gemensamt
1.Ej beställa kaffe från
köket
2.Ej ha ”målade bilar”

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
10
Mer arbete

Konsekvens kvalité

20

Ökad integritet

Något oklart hur stor
kostnaden är

Konsekvens kvalité

Konsekvens ekonomi

Antalet lägenheter
reserverade för äldre
minskar

Vingåkershem
drabbas av
tomgångshyror en
kostnad som tidigare
täckts av momsbidrag
vid blockhyra
riskfritt

Mindre risk
för stölder

Summa

30

Central förvaltning

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
50
Tydligare vem
som ansvarar
för vad

3.Ingen
administrationsavgift till
Vingåkershem då
Blockhyresavtal sägs
upp
4.Avskaffa LOV och
egna timmar

50

Summa

100

Individ och
familjeomsorg
5.Användning av
stödboendet istället för
externa placeringar

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
1000
Fler
arbetstillfällen
Krav på
kompetens
och säkerhet
1000
Ökade krav på
brukare kan
leda till fler
hotsituationer
2000

6.Aktivt
försörjningsstöd genom
anställningar
Summa

Konsekvens ekonomi
riskfritt

Möjliggör
Mot nu ingen
minskning av
ändring
adm. assistent
i äo

Konsekvens kvalité

Konsekvens ekonomi

Om rätt individer
placeras bör
tillräcklig kvalité
bibehållas

Om stödboende läggs
ned har nämnden
kvar hyreskostnad på
2 milj/år. Besparingen
en uppskattning
Kan kräva initialt
tillskott för
arbetsledning och
löner m.m.

Fler som får egen
försörjning är en
ökad kvalité

Funktionshinderomsorg Belopp
tkr
7.Säkrade intäkter
50
genom digitalt
redovisningsprogram till
FK för personlig
assistans

Konsekvens
arbetsmiljö
Minskad
stress för
administrativ
assistent och
EC

Konsekvens kvalité

Konsekvens ekonomi

Påverkar inte kvalité
för brukare

8.Teknik för att minska
antalet besök i
boendestöd

Möjliggör
riskfri kontakt
även vid

Kan upplevas på
olika sätt av olika
brukare. Kan

Svårt att uppskatta
men FK straffar
genom sina beslut
uppenbart
kommuner som inte
redovisar digitalt
PÅ kort sikt kan det
vara svårt att hämta
hem summan på

50
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hotfulla
perioder
Summa
Äldreomsorg
9.Höjd dygnsavgift för
kost på säbo

100
Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
300
Ingen

10.Del av tjänst som
adm ass i äo

140

Summa
Summa hela nivå 1

440
2 670

Arbetstagaren
vill inte ha
heltid

möjliggöra en tätare
kontakt.

grund av
heltidsmålet.

Konsekvens kvalité

Konsekvens ekonomi

Innebär att
månadsavgiften
beräknas på i
genomsnitt 30,4
dygn istället för 30
samt en anpassning
till övriga kommuner
i TAN
Verksamheten klarar
det bland annat
genom avskaffning
av LOV

En minskning av
omvårdnadsavgiften
på 200 tkr är inräknad

Besparing försvinner
vid nyrekrytering

Nivå 2 Besparingsmål totalt 7 300 000 kr.
Nivå1 samt
Gemensamt

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
0

Konsekvens
kvalité

Konsekvens
ekonomi

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
0

Konsekvens
kvalité

Konsekvens
ekonomi

Individ och
familjeomsorg
11.Aktiv rehabilitering
vid försörjningsstöd

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
1000
Ökade krav på
brukare kan leda
till fler hot.

Konsekvens
kvalité
Fler som får
egen försörjning
är en ökad
kvalité

Konsekvens
ekonomi
Är till delberoende av
andra aktörer

Summa

1000
Konsekvens
kvalité
Boendenivåen
anpassas till
brukarnas
behov

Konsekvens
ekonomi
Förutsätter att inte
fler beviljas
gruppbostad

Summa
Central förvaltning
Summa

Funktionshinderomsorg Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
12.Hjortgränd
1000
Färre tjänster
omvandlas till
servicebostad
Summa

1000
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Äldreomsorg
13.Teknik för att minska
antalet besök i
hemtjänst

Belopp Konsekvens
tkr
arbetsmiljö
200
Minskad restid och
risk för
trafikolyckor

14.Avgift för ej
avbokade besök i
hemtjänst

1000

Mindre stress

15.Förkorta natten för
att ge mer timmar till
dagpersonal och
därmed minska flyt-tid
som blir "över"

500

Nattpersonal får
arbeta fler pass för
samma
sysselsättningsgrad

16.Stänga en avdelning
på säbo

6000

Ökad vårdtyngd i
hemtjänsten

Summa

7700

Integration
17.Inrätta tjänst för
återsökning och
projektredovisning
Summa
Summa hela nivå 2
Summa nivå 1+2

350

Mindre press på
övriga

Konsekvens
kvalité
Inledningsvis
kan brukare
sakna besök.
Innebär dock en
ökad frihet.
Bättre
kontinuitet för
övriga

Konsekvens
ekonomi
Svårt att uppskatta
nivån på effekt

Besparing sker på
ökad effektivitet.
Intäkten
förhoppningsvis
mycket låg.
Svårt att uppskatta
effekten

Kan vara lättare
att anpassa
bemanning efter
behoven för
stunden och
därmed ge rätt
insatser vid rätt
tid
Ökad risk för
Innebär att 2022
platsbrist fram
återgår vi till
till 2022
nuvarande antal
platser istället för
utökning.

Ska inte påverka
kvalité för
brukare

Handläggaren är
fortsatt beroende av
underlag från övriga

350
10 050
12 720
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Nivå 3 Besparingsmål totalt 26 300 000 kr
Förutom nivå 1 och 2
Gemensamt
18.Gemensam
områdeschef äo och
fho

Belopp

tkr
850

Konsekvens
arbetsmiljö
Ökad belastning på
tjänst o
underställda

19.Sänkt sjukfrånvaro
från 10 till 9 %/anställd

1 500

Positivt om det
lyckas

20.Sponsorer för bilar,
kläder etc
21.Ta bort pensionärs
och funktionsrättsråd

25

Minskad eller ökad
stolthet?
Inga förutom
avlastning på några
tjänstemän

22.Ta bort
semesterväxling för
personalgrupper där
vikarie krävs
23.Minska
sjukfrånvaron från 9 till
8 % per anställd
24.Återgå till mindre
och fossildrivna bilar
25.Anhörigstödet

500

600

Minskad
handledning och
stöd i
anhörigfrågor

26.Ta bort rätten till
heltid

1000

Försämring för de
anställda

27.Effektiv
schemaläggning fler
delade turer hård
styrning av flyttid etc.

1500

Tydlig upplevd
försämring

50

1 500

300

Försämrar
varumärket. Blir
olika för olika
yrkesgrupper
Förbättring om det
inte leder till ökad
sjuknärvaro
Krocksäkerhet?

Konsekvens
kvalité
Försämrad
omvärldsbevakn
ing men bättre
möjlighet till
samverkan
Bättre
kontinuitet
Kan reta någon
brukare
Försämrat
varumärke
minskat
inflytande för
intresseorganisa
tion
Ökar kontinuitet
då vikarier
minskar
Ökar kontinuitet
då vikarier
minskar
Försämrat
varumärke
Oroliga
anhöriga leder
till oroliga
brukare.
Laglighet kan
diskuteras.
Lättare ge
insatser när
brukare önskar
dem.
Kan leda till
ökad personalomsättning och
minskad
kontinuitet

Konsekvens ekonomi
Risk för behov av
ökat antal
stödfunktioner

Effekten beräknad på
minskad
korttidsfrånvaro
Oklart vilken nivå
som kan förväntas
Säker och riskfri

Om det leder till ökad
personalomsättning
är besparing borta
Osäkert om det kan
lyckas.
Inbytespriset på bilar
alltid svårt att förutse
Kan leda till snabbare
ökning av behov av
säbo

Kan leda till ökad
personalomsättning
och ökade kostnader
Ökad
personalomsättning
leder tillminskad
vinst
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28.Lokalvårdskostnader
genom anbud eller
sänkt ambition

100

Summa

7925

Central förvaltning

Belopp

29.Minskat
ledningsstöd tex
genom kombination
med annan tjänst

tkr
400

Sämre
anställningsvillkor
för städpersonalen

Ett företag utför
endast det som
avtalats

Stor arbetsinsats för
att genomföra
upphandling. Osäker
vinst

Konsekvens
arbetsmiljö
Sämre stöd till
chefer och politik,
mer splittrade
arbetsuppgifter,
ökad
arbetsbelastning på
övriga stab.
Förutsätter singel
sign on, enklare
tilldelning och
avslut av
behörigheter
Ökad belastning på
dem som får överta
uppgifter från
föreningar

Konsekvens
kvalité

Konsekvens ekonomi

Sämre
delaktighet
mindre aktiva
pensionärer etc,
ökad ohälsa

Kan på sikt leda till
ökade kostnader

Konsekvens
arbetsmiljö
Ökat kvällsarbete

Konsekvens
kvalité
Ökad kvalite då
det är
förebyggande
Om rätt
individer
placeras bör
tillräcklig kvalité
kunna
bibehållas
För den som får
sova på gatan är
det en tydlig
försämring.

Konsekvens ekonomi

30.Alla föreningsbidrag

200

Summa

600

Individ och
familjeomsorg
31.Föräldrautbildningar
leder till minskat behov
av insatser
32.Användning av
stödboendet istället för
externa placeringar

Belopp

500

Fler arbetstillfällen
i kommunen. Krav
på kompetens och
säkerhet

33.Säga upp härbärget
och godta akut
hemlöshet

80

Ökad otrygghet i
hela samhället

34.Aktivt
försörjningsstöd genom
anställningar

2000

Ökade krav på
brukare kan leda
till fler
hotsituationer

tkr
500

Sänkt ambitionsnivåFörutsätter ökat stöd
Patientsäkerhetsberättelse
från andra förvaltningar
Inga remissyttranden
och minskade krav från
Ej KKIK
politik och
Ej Öppna jämförelser
kommunledning att
Ej besvara enkäter leva upp till mål.
Inga månadsrapporter
Glesare loggkontroller etc
Enklare tjut

Fler som får
egen försörjning
är en ökad
kvalité

Svårt att beräkna
effekt
Svårt att beräkna
effekt

Om nödlösningar
tvingas fram, t.ex. i
form av hotell äts
besparing snabbt
upp. Om inte annan
hyresgäst finns är det
för kommunen som
helhet ingen
besparing.
Kräver att medel till
anställningar finns.
Mycket beroende av
om af finns och vilka
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medel de förfogar
över.
Besparing så länge
personal finansieras
via Ung Integration

35.Minska antalet
kontakt-personer delvis
genom att använda
Atlas
36.Ta bort
”länsfärdtjänst”

60

Allt för många olika
typer av uppdrag
kan bli splittrande

Ökad kvalité på
insatsen

50

Ökat behov av
riksfärdtjänst.

Osäker besparing

37.Föräldrautbildningar
leder till minskat behov
av insatser

500

Visst kvällsarbete

38.Användning av
stödboendet istället för
externa placeringar

500

Fler arbetstillfällen
i kommunen. Krav
på kompetens och
säkerhet

Dyrare resor i
länet för
färdtjänstberätti
gade.
Betydligt längre
framförhållning.
Tidiga insatser
som förhindrar
behov måste
ses som
förbättrad
kvalité
Om rätt
individer
placeras bör
tillräcklig kvalité
kunna
bibehållas

Summa

4 190

Funktionshinderomsorg
39.Habiliteringsersättningen

Belopp

Konsekvens
arbetsmiljö
Risk att tvätteriet
stängs

Konsekvens
kvalité
Betydande
försämring för
brukarna av
livskvalité

Konsekvens ekonomi

40.Helgservering på
Sävstagården bort

200

Svårigheter för
kosten att erbjuda
heltider

Mindre
attraktivt
boende

Summa

540

Äldreomsorg

Belopp

Konsekvens
arbetsmiljö
Mindre möjlighet
för dem som är
engagerade i den
typen av aktiviteter

Konsekvens
kvalité
Försämrad
möjlighet för
personal att
sätta guldkant

41.Livsmedelskostnader
säbo, minska
extrabeställningar,
styra upp

tkr
340

tkr
150

Svårt att uppskatta
effekten och den
dessutom kan växla
kraftigt över tid.

Nivån är en
uppskattning. Kan
växla mycket över
tid.

Kan leda till ökad
kostnad för personal
på gruppbostäder
eller boendestöd då
brukarna väljer att
inte delta i daglig
verksamhet.
Om antalet tomma
lägenheter ökar med
i genomsnitt tre äts
hela besparingen
upp.

Konsekvens ekonomi
Inga stora risker
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Kan upplevas både
som att
riskmoment
undviks och som
att trevligt
arbetsmoment
minskar.
Förbättring då det
leder till mindre
våld och hot

på de boendes
dag
Upplevs som
tydlig
försämring av
brukarna

42.Färre promenader i
hemtjänsten

300

43.Demensutbildning
säbo, minskat behov av
förstärkning

800

44.Intensiv
hemrehabilitering a lá
Eskilstuna

800

Ingen
arbetsmiljörisk

Ökad
självständighet
är en
kvalitetsvinst

45.Styra hemtjänsten
helt mot ekonomi och
bortse från kontinuitet

900

Den totala
mängden åtgärder
kan döda
arbetsglädje och
motivation

Minskad
kontinuitet
upplevs som
försämrad
kvalité

Summa
Nivå 3
Summa nivå 1+2+3

2950
16205
28 925

Bättre livskvaite
för brukare, stor
investering

Minskad
rehabilitering och
aktivering kan leda
till större vårdbehov

Effekten kan snabbt
försämras om inte
personalomsättninge
n minskas
Förutsätter att rätt
kompetenser kan
rekryteras. Minskat
behov av hemtjänst
och säbo även på
sikt.
Negativt fokus på
hemtjänsten kan leda
till sjukfrånvaro,
konflikter,
personalomsättning
och behov av
kompensatoriska
kostnadsdrivande
åtgärder av politiska
skäl

Det finns förslag till samtliga målnivåer som överträffar målnivån. De förslag som är kursiverade är de
som förvaltningen bedömer lämpligast att stryka på varje målnivå på grund av osäkert resultat av
förslaget eller stora negativa konsekvenser.
Vid facklig samverkan 2020-04-30 har samtliga deltagande fack Kommunal, Vision och
Arbetsterapeuterna motsatt sig punkt 26 att beslutet om önskad sysselsättningsgrad tas bort.
Kommunal har lämnat kommentarer till samtliga punkter enligt nedanstående:
Sid 2
1. Blir det kaffekassa för personal igen? Sämre för personalen i så fall.
2. Det är väl bra om bilarna är omärkta, men personalen kommer ju i alla fall i arbetskläder, så
man kommer ju ändå att se att det är hemtjänst man har…
3. Vi ser ingen påverkan på våra medlemmar här. Däremot är det ju en nackdel för de äldre.
4. Vi ser detta som bra, för så vitt vi förstår, så är det inte särskilt utnyttjat. Beror på vilken
administrativ tjänst som skulle minskas, om det är en medlem till oss eller inte?
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5. Det är alltid bra om det blir fler arbetstillfällen, däremot har vi ingen kunskap om hur många
externt placerade vi har?
6. Ökade hotsituationer är inget vi önskar våra medlemmar. Kan man lösa kontakt digitalt?
7. Om det är så att kommunens ekonomi är negativt påverkad av att man inte har detta
redovisningsprogram, så är det ju nödvändigt att man skaffar det. Har inte heller här kunskap
om hur stor ”tid” som i så fall skulle gå åt till detta. Ryms det inom någon som redan är
anställd?
8. Vi ser att det är bra för våra medlemmar om det är så att det används på rätt sätt. Tex i fall
där det ofta förekommer hot och våld. Däremot får man tänka sig för, för vilka man tar bort
besöken. En del brukare blir kanske ”handlingsförlamade” om man inte får fysisk påputtning,
samt att om man ska ha koll på var personer befinner sig, så blir det ju svårare om det är en
mobiltelefon som används och ej en stationär.
Sid 3
9. I denna dygnsavgift förmodar vi att maten ingår…den är ju redan idag väldigt dyr, så det blir
sämre för våra äldre, men svårt att se att detta skulle påverka våra medlemmar.
10. Kommunals ståndpunkt är som ni vet, att alla ska arbeta heltid. Finns naturligtvis undantag
där man tex har sjukskrivning mm i botten, svårt att veta vilken arbetstagare ni hänvisar till?
Är detta en heltidstjänst idag? I så fall borde man kanske se över att anställa någon som
faktiskt vill jobba heltid, om det nu bara är viljan det hänger på.
11. Är aktiv rehabilitering detsamma som aktiv försörjningsstöd? I så fall har vi samma synpunkt
här som i punkt 6.
12. Vi ser det som om vår personal kan påverkas eftersom de brukare som avses, redan idag har
bra boenden och personal anser att detta skulle påverka brukarna negativt. En del klarar inte
av att vistas så många på samma ställe, vilket leder till hög oro och där av sämre arbetsmiljö
för personal.
Sid 4
13. Detta används redan, vi anser att man inte kan använda denna teknik i någon större
utsträckning inom minnashemtjänsten. Där är kanske de besök man har, enda chansen till att
få tillvaron att fungera och likaså om man ringer en mobiltelefon, kanske den som är dement
svarar att man är hemma, men någon helt annanstans. Detta blir en otrygg arbetsmiljö om
man hela tiden ska gå och oro sig över hur brukarna har det och ha dåligt samvete för att
man inte får åka dit. Dessutom kan det innebära risker för brukarna.
14. Det håller vi med om. Man får betala avgift hos de flesta andra aktörer om man glömmer att
boka av ett besök. Ser det bara positivt för våra medlemmar.
15. Denna förändring sas vara gjord på andra boenden. Hur har personalen reagerat där? Detta
innebär negativ arbetsmiljö, eftersom man får jobba fler pass, framförallt inom natten, men
även dagpersonal om man inte kan lägga längre arbetstid än 8 timmar. Vi får i dagsläget bara
ut exakt de lediga dagar vi har rätt till enligt lag. Ser inget positivt för någon personalgrupp,
snarare tvärtom och det kommer att bli svårare för kommunen att rekrytera personal!
16. Här förstår vi inte ”tänket”. Redan nu stängs en avdelning och trots riskanalyser både inom
personal och brukare, så har man valt att totalt ignorera personalens synpunkter, vilket
redan nu har påverkat negativt. Många är tyvärr på väg att söka sig bort och många i
personalgrupp är utbildade undersköterskor. Man säger sig göra en vinst på 6 miljoner om
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man stänger 1 avdelning, hade man gjort enligt det förslag som fanns med i riskanalys hade
man kunnat stänga 2 under en period och sparat ännu mer och det hade ändå blivit bättre
för den personalgruppen och även för fler av brukarna. Nu går besparingen före
brukarfokuset som man så varmt talar om i kommunen. Genom att blanda dementa och
somatiska brukare, förstör man inte bara för brukarna utan även personalen får en
försämrad arbetsmiljö.
17. Ser inte att detta skulle innebära en tjänst för någon av våra medlemmar, men undrar ändå
hur en nyinrättad tjänst, skulle kunna bli en besparing?
Sid 5
18. Påverkan på våra medlemmar i detta fall, är väl att arbetsmiljön för ÄO chef och Ec, blir
högre och där av sämre kontakt med personal. Annars tror vi att, om det är rätt person för
jobbet, dvs någon som är väldigt driftig och välorganiserad, kan lösa uppgiften till det bättre
eftersom man har större inblick i fler verksamheter.
19. Hur ska man lyckas med detta? Redan idag ser vi att delade turer ökar, man gör inte bara
dessa på helger längre utan man gör massa även under veckorna! Dessutom så gör vi ännu
fler helgpass. Har man inte delad tur, så har man långpass och allt beror på att
personaltäthet är så slimmad som det bara går och då får man ta ”pest eller kolera” på sina
arbetspass. Vi har idag något som heter önskemål i timecare systemet, men det är oerhört
svårt att få sina önskemål att slå in ens vid några av passen. Vi är av åsikt att mycket av den
korttidsfrånvaro som finns idag, beror på att man är alldeles för några på jobbet! Kollar man
på hur mycket pengar som betalas ut i sjuklön, så skulle man kunna anställa 1 person till på
varje avdelning/grupp och ändå bara använt halva av den kostnad som betalas ut! Om vi fick
vara något huvud till i varje grupp, skulle man säkert orka ta sig till jobbet i större
utsträckning eftersom man vet att man på grund av mer personal, ändå skulle orka och hinna
med utan denna stress och press som är idag.
20. Ser inte att detta skulle påverka något i arbetsmiljön, även om man skulle reta sig på någon
sponsor…
21. Detta påverkar inte våra medlemmar, men då borde ju detta kunna innebära en minskning
på tjänstemannasidan, inte bara en ”avlastning”, då skulle man kunna spara mer pengar.
22. Detta ser vi som en klar försämring för de av våra medlemmar som använder sig av denna
möjlighet. Vi vet att denna används av flera redan idag, som hjälp att orka med att klara av
sitt jobb. Eftersom fritiden är så begränsad som den är och pressen på arbetet så hög.
23. Vår åsikt på denna är den samma som i punkt 19!!
24. Detta med mindre bilar, ser vi som en försämring av arbetsmiljö eftersom dessa inte alltid är
lika trafiksäkra. Dessutom behöver man nog se över vilken storlek på bil som passar var. Det
är ju inte optimalt att köra en liten bil på vinterväglag i ytterområden.
25. Den påverkan som kan bli för våra medlemmar är mer oroliga och ”slutkörda” anhöriga.
Dessutom ser vi inte att denna tjänst är lika aktiv idag som den var tidigare (Gunnel) eller det
kanske bara är som vi upplever?
26. Vår ståndpunkt gällande heltid står kvar! Alla ska kunna orka jobba heltid för att man även
ska trygga sin pension mm!
27. Tyvärr ser det ju redan ut så. Våra medlemmar vill inte gärna lämna sin hemavdelning och
istället för att få ett bra schema, så kommer dessa delade turer i veckorna för att slippa ha
flyttid. Om man återigen fick vara ett huvud till, så skulle detta lösa sig bättre för personalen.
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28. Gör den personal som finns anställd idag, mer än vad som skulle avtalas? Vi förstod inte
riktigt. Är det kanske så att om man skulle genomföra detta, möjligt att lägga upphandling på
de tjänstemän som i så fall fått avlastning i tidigare punkter? I så fall kan det ju bli en
besparing, men vi vill naturligtvis inte att det ska bli sämre anställningsvillkor för personalen!
Sid 6
29. Är detta HR? Hur mycket skulle det minskas i procent och hur ser denna tjänst ut idag?
30. Här säger vi ett bestämt NEJ. Ökad ohälsa hos äldre, leder till högre vårdtyngd för våra
medlemmar.
31. Detta beror helt på om det är våra medlemmar och i så fall arbetar man redan mycket kväll
eller är det endast nya kvällar som menas? Ett bra sätt, om man nu kan få föräldrar att
engagera sig på sin fritid.
32. Detta vore ju en möjlighet för fler av våra medlemmar att få anställning, vilket är bra! Hur ser
det ut med externa placeringar idag? Antal?
33. Vet inte riktigt om detta påverkar våra medlemmar. Men vi tycker det är en struntsumma
man sparar på att beröva de mest utsatta värdigheten av att ha någonstans att ta vägen! Hur
mycket utnyttjas detta idag?
34. Detta är väl det bästa alternativet gällande detta! Anställ fler, utnyttja teknik och få bättre
budget inom försörjningsstödet.
35. Denna känner vi tyvärr inte att vi alls har koll på, vilket innebär att vi inte kan lämna någon
synpunkt.
Sid 7
36. Detta på verkar inte våra medlemmar vad vi kan se, men hur mycket och av vilka grupper
används detta idag? Man kanske skulle kunna sätta ett maxtak på antal mil som ingår? Ex 5
mil…
37. Är detta samma som på sidan 6????
38. Är detta samma som på sidan 6????
39. Här ser vi att det kan bli en försämring för medlemmar om tvätten stängs. Vem ska i så fall
tvätta personalkläderna? Även sämre ur dessa brukares perspektiv och det kan leda till
ökade kostnader inom andra områden, tex boendestöd.
40. Vi ser inte att denna försämring för de medlemmar som är anställda där, skulle bli lönsam
eftersom det då innebär en ökad kostnad på hemtjänst som måste leverera mat istället. Tror
också att detta kan leda till minskad uthyrning.
41. Påverkar ju medlemmar negativt om man inte kan ge sina brukare lite extra ”kärlek” ibland.
Men vi tror också att det skulle bli bättre och billigare om personalgrupperna själva, faktiskt
också fick ta hand om ekonomin! Idag är det ju ”någon annans pengar” och då tror vi tyvärr
även att sparintresset är lågt!
42. Återigen samma synpunkt som i punkt 30!
Sid 8
43. Detta är bra för våra medlemmar! Utbildning är alltid bra! Dessvärre förstår vi inte hur detta
ska kunna leda till mindre extrapersonal? Den extrapersonal som tillsätts idag, är i 99 % för
att man är så få, att har man dubbelbemanningar, så är man tvungen att lämna brukare
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ensamma i gemensamma utrymmen. Är det då en orolig avdelning med utåtagerande
brukare, så hjälper det tyvärr inte bara med rätt utbildning utan det krävs ett huvud till för
att kunna hålla koll och vara närvarande hela tiden!
44. Om det nu är mer utbildad personal man behöver, kanske man skulle kunna internutbilda
redan anställd personal, vilket skulle kunna vara positivt för våra medlemmar och brukarna.
Man kommer då att både kunna vårda och rehabilitera inom samma personalgrupp!
45. Denna borde verkligen varit skriven med kursiv stil !!! Detta vore förödande för befintliga
medlemmar och även brukarna. Dessutom skulle det bli ännu svårare att rekrytera personal
och tror även att sjukfrånvaron skulle öka drastiskt! Det räcker med den övertäckning som
man redan har och som redan skapar minskad kontinuitet.

Vi har ytterligare ett sparförslag att lämna, inte för att vi vet hur stor summan är men i alla fall. Man
kunde ta bort den kostnad som idag finns, via att man betalar banken för tjänsten att anställda får sin
fackavgift betald via löneavdrag. Detta kunde ju lika gärna skötas via eget autogiro.
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Bilaga 3
Åtgärd

Effekt
2019
700

Effekt
2020
856

Effekt
2021
856

Avveckla konsulentstödda familjehem
Att sänka kostnader för försörjningsstöd
Att sänka kostnader för missbruksvård
Finansiera en tjänst i ekonomigruppen
genomflyktingschablonen
Ej delta i brukarundersökningar ifo och fho
Utreda ledningsstruktur
Uppdaterad prislista för servicegruppen i daglig verksamhet
Trygghetsringning istället för besök
I färdtjänst ersätta ledsagare med medresenär när så är
möjligt
Brandsäkra möbler i stället för sprinklers i korridor på
ekgården
Arbetskläder i vården vartannat istället för varje år
Praktiksamordnartjänsten finansieras av flyktingschablonen
Översyn av bemanning och schema
Översyn av tidsåtgång vid in och utflyttning
Tjänsten som Hsl-chef hålls vakant i avvaktan på utredning
om ledningsorganisation
Föräldravikariat som barnhandläggare inte tillsätts
Inte utge föreningsbidrag till BRIS
Erbjuda SPF Gullvivan att utnyttja förvaltningens lokaler
för sammankomster och i stället sänka föreningsbidraget

60
0
1000
504

120
?
1000
519

200
?
1000
532

Effekt
2022
Ej
möjligt
200
?
1000
545

0
0
0
50
?

10
?
15
150
?

10
924
15
300
?

10
930
15
450
?

0

200

200

200

150
504
?
0
537

151
519
?
0
537

152
532
?
0
0

153
0
?
0
0

250
18
0

250
18
14

0
18
14

0
18
14

Uppvaktningen av kvartalets medarbetare förenklas
En separat avgift för ej avbokade/för sent avbokade
insatser i hemtjänsten. Möjlig effekt 1000 tkr
Anhörigcentrum flyttas till Sävstagården och att
Mötesplatsen flyttas till nuvarande Anhörigcentrum.
Samarbetsavtalet med Katrineholms kommun om
relationsvåldsteamet sägs upp. Genomfördes ej
Rekrytera till t.ex. helg- och/eller kvällstjänster med lägre
sysselsättningsgrad för att minska behovet av delade turer
och minska uttaget av övertid
Abonnemanget på ordförandejourens fax sägs upp
Arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända med
försörjningsstöd finansieras med flyktingschablonen
Underlätta för hemtjänstbrukare och anhöriga att avboka
insatser.
Behålla Ung Integration som stödboende för även andra
grupper
Uppsägning av litteratur och prenumerationer
Summa

4
0

6
500

6
1000

6
1000

20

150

150

150

0

0

0

0

?

?

?

?

1
120

2
200

2
?

2
?

?

?

?

?

800

3000

3000

3000

2
4720

4
8221

4
8915

4
7697

Stoppa budgetfinansierad utbildning
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Årsredovisning 2019 för Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta at
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Västra Sörmlands
räddningstjänst.
Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet
Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms
kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om
ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda
kommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma
ansvarsfrihet för år 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchef.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning i frågan om ansvarsfrihet för
direktionen än den som revisorerna har gjort.
Bilagor
Årsredovisning 2019 för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Revisionsrapport 2019
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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- - - -e "Slanglista"
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten får samhällsskydd och
beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjätt- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med
defi brillator (hj ättstmtare)
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
YB: Yttrebefål
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
TiB : Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland
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- - - -e ORDFÖRANDE OCH FÖRBUNDSCHEF HAR ORDET,
VSR UNDER 2019
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har under första halvåret av 2019 flyttat in i nya
lokaler. Vingåkers och Katrineholms nya brandstation invigdes i slutet av februari och under
våren har det också anordnats ett publikt öppet hus som var välbesökt och uppskattat.
Från och med januari 2019 trädde en mindre förändring av organisationen i kraft. Den innebar
en reducering aven funktionschef till förmån för ett yttre befäl. Ansvar och chefsskap för
funktion utbildning och information har fördelats mellan funktion förebyggande och funktion
verksamhetsstöd. Tillsynsförättare från den utryckande styrkan har utbildats för att stärka upp
och göra detta område mer hållbart över tid.
Den första april 2019 trädde en samverkan kring bakre och högre ledning i kraft tillsammans
med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta med syfte att ytterligare stärka vår
beredskap och skapa en uthållig organisation. Utvärdering av densamma har visat positiva
erfarenheter. Under 2019 har antalet utalarmeringar varit något färre än 2018. Vi ser bland annat
en minskning av antalet brand i byggnad, vilket kan härledas till en bra förebyggande
verksamhet såsom tillsyner och rådgivande hembesök.
Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska
ramarna inför 2020. Något som föranlett ett arbete där verksamheten tillsammans med politiskt
arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för att
slutligen presentera en budget i balans inför 2020.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfålt arbete - tillsammans utvecklar vi VSR!

Anetle Lundin
Förbundsehej

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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- - - -e Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet.
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fem möten.
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2019-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Håkan Persson (S) V
Ordförande
Vice ordförande
Abdulahi Hassan (S) K
Ledamöter
Glenn Christensen (S) V
Tommy Björkdal (M) V
Roger Eriksson (SD) V
Berit ÖlielI (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Sten Holmgren (C) K
Marian Loley (KD) K
Ersättare
Therese Palm (S) V
Anna Åteg (S) V
Anna Lejon (M) V
Mats Karlsson (SD) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Miljana Cvkalj (M) K
Lars Levin (L) K
Thomas Selig (V) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram "Direktionens vilja". Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016- 2019 (förlängt till att gälla även under 2020).
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att
denne kan ta sitt ansvar for att eliminera, forhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra
uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.
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- - - -e Arbetsutskottet
Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Abdulahi Hassan (senare delen av året Berit Örtell) samt ledamoten Sten Holmgren. AU har
haft sex protokollförda möten under året.
Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften "God Revisionssed i
kommunal verksamhet". Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen,
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som
behövs. Sakkunnigt biträde under 2019 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (pwC).
Under året har revisorerna även granskat om förbundsdirektionen inom VSR bedriver
verksamheten ändamålsenligt. Utifrån den genomförda granskningen är den sammanfattande
bedömningen att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt. Granskningen är
genomförd utifrån sex olika kontrollrnål. Kontrollrnålen är redovisade som rött, gult eller grönt
ljus. Fem av dessa bedöms som grönt ljus och en som gult ljus.
Några rekommendationer lämnas till direktionen och dessa kommer att hanteras av verksamhet
och direktion under första halvåret 2020.
Länsstyrelsen genomförde tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Tillsynsbesöket avsåg följa upp verksamhetens arbete och uppdrag gällande räddningstjänst
och förebyggande. Länsstyrelsen uppfattar det som positivt med den gemensamma
systemledningen som erhållits i och med ett nytt avtal med Räddningsijänsten Östra Götaland
(RTÖG) och anser därmed att förmågan är stärkt på flera punkter. Länsstyrelsen lyfter också
fram VSRs förmåga när det gäller olycksundersökningar och lärande av insatser. I övrigt anser
länsstyrelsen att VSR följer uppdraget enligt Lag (2003 :778) på ett acceptabelt vis.

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Jan-Olof Blomster, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Lars F Eriksson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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- - - -e UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MAL
EKONOMISKA MÅL

o
Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått

Finansiella mål

Åtgärder

Status

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.
Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

VSR har arbetat aktivt med uppfcHjning av det
ekonomiska utfallet under hela året.
Årets gjorda investeringar har finansierats med
förbundets egna medel och följer den
investeringsplan som finns.

D

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs 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. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
förbundet för perioden 2015- 2019. Bägge målen är helt uppfyllda.
Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har
huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten.

7
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- - - -e VERKSAMHETSMÅL
Målen gäller från l januari 2016 till 2019. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja
vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget
är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

1. Verksamhetsrnål

Status

VSR har uppdrag att fOltlöpande se över och anpassa organisationen så att den
stödjer
medlemskommunernas
på
bästa
sätt
intentioner
för
räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt
möter framtidens krav.

D

Åtgärder
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta
utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning
samt fordon.

VSR anser att målet är uppnått. Under 2019 har VSR analyserat och redigerat insats styrkans
antal beroende på händelser. Detta innebär att VSRs insatsförmåga i hela förbundet har ökat.
VSRs samarbete med R TÖG innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt.
Detta innebär ökad trygghet för medborgarna.

Tid från larm Ull insatssr/ rkan anlänt mi
larmadress vid insatser som klassas so m
räddningsinsats.

':~~

Antal ö'Iningstimmarför RIB personal.
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Måivärdei avser hela 2019
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- - - -e 2. Verksamhetsrnål

Status

VSR ska uppfattas som tlygghetsskapande och därigenom bidra till att
medlemskommunerna är hygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara
olycksfårebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i
centrum.

O

Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök

VSR har genomfört hembesök på flera orter inom förbundet. Syftet med hembesöken är att
minska antalet bostadsbränder. Antalet bostadsbränder minskade under 2019.
VSR har internutbildat två brandmänIstyrkeledare som kommer att hjälpa till med att
genomföra tillsyner. Dessa personer kommer främst att genomföra tillsyner på enklare objekt.
Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:

Antal geno mf örda planerade tills yner I
tillkommande lillsyner

140
120
100
80
60
40 20

_
_

Anlal he mbesök

Utfall (st)
Målvä rde (st)

1200

_
_

Utfall (st)
Mal·tärde (st)

1000
800
600
400
200

2'005
2~~ 9
201 3
201 7
2007
20 11
201 5
20 19

Måivärdei avser hela 2019
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3. Verksamhetsrnål

Status

Antalet personer som skadas eller omkommer
räddningsinsats, ska minska över tid.

olyckor, som fåranIeder

l

Åtgärder
VSR genomfår trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med
välutbildad personal och tekniskt god utrustning får att kunna göra effektiva
räddningsinsatser.

VSR fårsöker ständigt fårbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa fårmågan får
att nå måluppfyllnad. VSR bedriver även omvärldsbevakning när det gäller ny teknik och nya
byggnadskonstruktioner. VSR har bland annat utbildat befålen i alternativa drivmedel får bilar.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.

Antal personer som omMndertages på plats i

Mlal personersom avtransporteras Iambulans I

olyd:orsom klassas som raddnlngsuanst

olyd;:orsom U35,a, som raddn'ng5 ~ä n st

100
80
60

j

40
20

"

.

20 10
2~~$

IIIII.J
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2!1 14

2-l12

21)10

_
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_

UIhII(st)

_
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_

MIMrd«sQ

~ ;IIII.L••Jj
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20:17
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231]
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Antal personer som omkommer I olyckor som
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- - - -e 4. Verksamhetsrnål

Status

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

D

Åtgärder
VSR söker samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst.

VSR startade under 2019 en samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖ G).
Samverkan handlar om en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande
räddningscentral. Syftet med samverkan är att skapa en mer flexibel och resursstark operativ
räddningstjänst för de båda organisationerna.
VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Blekinge och Östergötlands län.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.

11
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Status

Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska
kontinuerligt öka.

D

Åtgärder
VSR
genomför
trafiksäkerhetsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sjukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.
Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta kommer
innebära en ökning av förmågan vid olyckor.
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
Antal utryckningar som klassas som
räddningstjänst vid framkom st

Antal utbildade personer per år
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Målvärdet avser hela 2019
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- - - -e 6. Verksamhetsrnål

Status

VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, farsta enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor Inom den tid som anges i
handlingsprogrammets farmågekatta.

O

Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 96 % bör anses som ett bra resultat.
VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS fick
under 2019 rätt till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon. Detta kommer troligtvis också
innebära att avvikelserna minskar.
Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i faljande tabell:

Antal avvikelser från f örl1lå gekartan.

2,4

_

Utfall {st)

c:::::::J

Mabl ä rdle {st)

1,8
1,2
0,6

I

20 11 20 13 2 "15 2 17 20 19
20 16 20 18
2 0 12 20 1
Målvärdet för 2019 är O. En felaktig adress, dubbellarm samt en djurlivräddning .
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7. Verksamhetsmål

Status

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.
Åtgärder
Personalen rapporterar detta vid olyckor.

Periodens resultat blev 36 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid
olyckor.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande
tabell:

Vid 60 IJfOCent av alla olyckor so m upp,f yller
kriterierna f ör rä ddning,stjänst enligt LSO ska en
första insats ske av ens ~:i l da
_

Utfall {st)

_

Malllärde {st)

60
40

20
2012

201
2016
2018
20 '13
201 5
2017
201 '9

Målvärdet avser hela 2019
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- - - -e FUNKTION FÖREBYGGANDE
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!
TILLSYN OCH TILLSTÅND
Viktiga händelser under året
En åtgärd som har genomförts av ledningsgrupp och som kommer att implementeras under
kommande år är att en brandman och en styrkeledare kommer att ha delad tjänstgöring och
delvis arbeta med tillsyn som brandinspektörer. Detta ger funktion fårbyggande ett välkommet
tillskott i resurser. Över tid leder det till att funktionen bedöms nå målet om 120 tillsyner per
år.
Vi bÖljar nu se effekten av ändrat dokumentationssätt vid tillsyner till ett tydligare, mer
fårklarande och mer rättssäkeli sätt att kommunicera. Primärt gjordes detta får att uppfylla
kraven i fårvaltningslagen där det framställs att vi är skyldiga att dokumentera all information
i ett ärende och kommunicera på ett sätt som allmänheten förstår. Men det har också haft
konsekvensen att ägare och verksamhetsutövare bättre förstår de fel och brister de har i sina
verksamheter.
Under hösten genomfårdes en större tillsyn på Kullbergska sjukhuset. 6 avdelningar tillsynades
av 3 tillsynsfårrättare. Regionsrepresentanter som deltog på tillsynen behövde bara samlas en
gång då vi utfårde tillsynen på detta sätt.

Rent och snyggt i korridoren
som är en utlymningsväg.

Aven sjukhus har brandfarlig
vara. Kontroll görs på förvaring
och mängd.

SBAjill1gerar.
Brandredskap finns och är kontrollerade.

15
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- - - -e Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Utöver lagen om skydd mot olyckor (LSO)/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 10
stycken remisser från andra myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen,
lagändringar med mera är utvecklande och inspirerande. Funktionen har ett bra samarbete med
Vingåkers- och Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering,
bygglov, serveringstillstånd med mera. VSR har svarat på 42 stycken remisser från
kommunerna, varav 35 stycken är bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om brandskyddet
är rätt projekterat.
Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän
sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat 17 stycken sådana förfrågningar
från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder,
utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och släckt branden.
4 stycken sakkunnigutlåtanden har upprättats under 2019.
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.

Tillsyn
Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Annan tillsyn

Katrineholm

Vingåker

27
7
2

1
16
2
1

Summa utfall
2019
1
43
9
3

2

6

8

Tillstånd
Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

Utfall 2019
(målvärde 2019)

64 (85)

Summa utfall 2019
9
14
9
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- - - -e Övriga ärenden

Summa utfall 2019

Målvärde 2019

Sakkunnigutlåtande

4

6

Remiss Serveringstillstånd

11

20

Remiss Trafikverket
Remiss MSB
Remiss Länsstyrelsen
Remiss Allmän sammankomst
Remiss Offentlig tillställning
Övrigt remisser

1
2
2
6
11
5

10

Remiss DetaI.iplan
Övriga Planärenden

6
1

20

Föreläggande Sotning
Byte av Sotare

257
5

350

Bygglovsremiss

35

25

Automatlarmsavtal

4

Summa samtliga ärenden

446

474

Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 100 men målet sattes till 85 beroende av
tillgängliga resurser och flytt till ny brandstation. Utfallet för funktionen blev 64. Målet är
således inte uppnått.
På kort sikt så ser vi ingen större skada av att behovet av tillsyner inte fylls men på lång sikt
kan det äventyra säkerheten i verksamheterna inom vått område då skadan är kumulativ.
Funktionen arbetar vidare med planering av verksamheten och andra åtgärder för att komma
tillrätta med frågan.
Målet för sotningsföreläggande på 350 stycken är inte uppnått. Detta är positivt då det innebär
att förbränningsanläggningar med tillhörande rökkanaler har bättre status än föregående år i
kommunerna. Det går inte att dra några större slutsatser av detta resultat då det är beroende av
hur många brandskyddskontroller som är utförda under 2019 jämfört med föregående år. Den
informationen kommer senare
februari. Givetvis är ett kOltsiktigt mål att
17
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- - - -e sotningsföreläggandena ska minska hela tiden och ett långsiktigt mål är att antal
sotningsföreläggande ska vara O stycken.
Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt delta vid möten i MSBs expeligrupp LBE.
Under året började en ny föreslaift om hantering av explosiva varor att gälla med bland annat
tillståndsplikt för raketer med styrpinne.
Arbetet har fOlisatt med nya fåreslaifter får hantering av brandfarliga varor som är i stort behov
av uppdatering, vidare har även fråga om utbildning av kommunernas handläggare inom
området brandfarliga och explosiva varor berölis.
Mycket tid får denna grupp har under året lagts på att diskutera otillåten användning av
explosiva varor på grund av 2019 års stora mängd sprängdåd, för att framöver fårsöka
förebygga dessa.
En medarbetare deltog på MSBs seminarium om "Tung räddning" på Arlanda och höll en
fåreläsning angående olyckor med gasdrivna fordon. Två ur funktion förebyggande har under
året deltagit vid Förebyggandekonferensen för att bygga på kunskap inom funktionens
sakfrågor. En person ur funktionen har även deltagit vid en konferens Iaing vårt
ärendehanteringssystem för att vi ska hålla oss uppdaterade i hur systemet fungerar och på vilka
sätt man kan fårbättra arbetet med detta.
Under våren träffades länets fårebyggande avdelningar och diskuterade bland annat synen på
hur vi besvarar remisser (serveringstillstånd, bygglov, planärenden mm) Även sotningsärende
och LBE-tillstånd diskuterades. Syftet med dessa träffar är att vi ska arbeta så lika som möjligt
i länet. Detta får att underlätta får allmänheten vid kontakt med räddningstjänsten i olika
förebyggande frågor.
Under året så har Boverket arbetat med en omarbetning av sin fåreslaiftsamling vilket kan ge
ganska långtgående konsekvenser för räddningstjänstens arbete både som remissinstans,
tillsynsmyndighet och operativ verksamhet. Detta skulle kunna komma att ändra möjligheten
och tidsåtgången för remisser och tillsyner radikalt och ställa krav på en helt ny typ av
förfarande som vi inte är redo får.
Önskväli vore om MSB en gång för alla, fastställde hur dokumentationen vid tillsyner ska
utföras och sedan kontrollerar att räddningstjänsterna fåljer detta. Då skulle vi rar en mer
rättvisande bild på tidsåtgången får en tillsyn och verksamheterna som tillsynas skulle få ett
likvärdigt tillsynsprotokoll oavsett geografisk placering i landet. Som det är idag skiljer det sig
markant mellan räddningstjänsterna i landet på hur man dokumenterar en utfård tillsyn.
När det gäller frågor runt totalförsvaret så väntar vi fortfarande på riktlinjer från MSB och
länsstyrelsen varfår det är en vilande fråga gällande förebyggande frågor. Vad som har märkts
under året är att skyddsrummen återigen har blivit en fråga vid byggnation och att
rivning/ändring av sådana tillåts i betydligt mindre utsträckning.
18
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- - - -e EXTERN UTBILDNINGIINFORMATION
Viktiga händelser under året
VSR har inte haft samma efterfrågan på utbildning under året som tidigare vilket kan ha berott
på konjunkturen. Ett utbildningsavtal med kommunerna verkar vara svårt att få till men
diskussionerna fOltgår kring detta.
Försök har gjOlts med att erbjuda HLR-kurser till privatpersoner men det har inte gått då det
varit svålt att fylla en kurs så att det blir ekonomiskt hållbatt får VSR. Utbildning för
medborgare finns dock inom konceptet civil insatsperson (CIP). Det finns ett stort intresse för
utbildning vilket märks på förfrågningar inom HLR både för barn och vuxna så VSR bör
fOltsätta att erbjuda detta.
Flera utbildningar inom första hjälpen har genomfölts mot större företag. Utbildningarna blir
väl mottagna mycket tack vare vår instruktörs grupp som varit flexibel och engagerad vilket
visar sig i de utvärderingar som genomförs efter kursen. Mängdutbildningar inom brand och
sjukvård har genomfölts med kvalitetssäkrade och standardiserade koncept. Inför 2020 blir det
ny period för Heta arbeten och ny instruktör i detta har gått utbildning under hösten.
En stor övningsinsats genomfördes för Karsuddens regionsjukhus. Totalt genomfördes det SO
utrymningsövningar i deras egen lokal som de har på sitt område. De tränade bedömning,
släckning på VSRs digitala släck-TV samt evakuering. Ett mycket lärorikt övningsarrangemang
för både Karsudden och VSR.
Det har varit fOltsatt fokus på ett kontinuerligt kvalitetsarbete för våra instruktörer. Nya
instruktörer genomgår en särskild grundutbildning där man bland annat får följa en erfaren
instruktör på en utbildning och därefter, under överinseende av erfaren instruktör, genomföra
en egen utbildning. Sen är det viktigt att man som instruktör håller kontinuerliga utbildningar.
Vi följer fOltsatt HLR-rådets riktlinjer för utbildning.
Från extern utbildning har VSR bistått med kompetens till Katrineholms kommun i arbetet med
kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Den ska sedan ligga till grund för kommunens
fortsatta arbete med krisberedskap.

Släck-TV för övning i känsliga miljöer.
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- - - -e Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det är ett ökat tryck på krisberedskapsfrågor vilket har gjort att Katrineholms kommun valt att
fOltsätta med att hyra in kompetens inom krisberedskap. Utbildningsansvarig kommer att dela
sin tjänst med 50 % utbildningsfrågor fdr VSR och 50 % krisberedskap. Då en del av dessa
frågor rör både VSR och kommunen så kommer detta att ge goda synergier. Det kommer vara
fokus på utbildning av fdrvaltningar, stabschefer och ett kommunikationsverktyg fdr
kris ledning som heter CoCrisis. Flera styrdokument behöver tas fram och krisledningsplaner
både fdr central krisledning och fdr alla förvaltningar. Fokus kommer även att vara
säkerhetsskydd.
Från januari 2020 infdrs kombitjänster där brandmän kunnat ansöka för att arbeta 80 % inom
räddning och 20 % inom förebyggande, antingen med utbildning eller med tillsyn. En brandman
kommer arbeta som instruktör via denna tjänst.
Att vi kan erbjuda kvalitativa utbildningar i spännande miljöer tror vi fortsatt är vår nyckel till
att lyckats med utbildning. Vi kan erbjuda bra lokaler, ett fint övningsfält samt att VSR har bra
utrustning fdr att kunna öva brand hos kund med vår digitala släck-TV, våra brandgivare och
kunnig personal.
Utbildningsrnateriai fdr alla kurser ska ses över och primätt det som används fdr skolan.
Tillsammans med kommunen ska det göras en översyn av vilka utbildningsinsatser som
genomfdrs inom området fdr trygghet och säkerhet fdr skolan. VSR ska även etablera en
kontakt med R TÖG fdr kunskapsutbyte.
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- - - -e FUNKTION RÄDDNING
Viktiga händelser under å ret
Flera utredningar efter insatser pekar på att ledningsförmågan är avgörande för hur lyckad en
insats blir. VSR ingick i ett avtal under 2019 med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
angående hjälp med högre ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. VSR och
RTÖG arbetar i en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande räddningscentral.
Syftet är att åstadkomma en mer flexibel och resurs stark operativ förmåga.
Flytten till den nya brandstationen i Katrineholm har också varit ett prioriterat arbetsområde för
funktionen.
Hembesök har f0l1satt i båda kommunerna under 2019. Genom att få en personlig information,
ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att
drabbas aven bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive 0l1er gällande brandkunskap. I
Katrineholm deltog VSR i firandet av nationaldagen i Stadsparken. Tjänstgörande skift deltog
också vid studentfirandet i Katrineholm. I Vingåker deltog skiftet vid Vingåkershems
aktivitetsdag och barnens dag vid folketspark.
Civil insats person (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid försätter att vara ett prioriterat område för VSR. CIP har larmats ut vid 27
tillfållen. Utbildning av samtliga områden har genomföt1s.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Larmen I Väntan På Ambulans (IVP A), har minskat under perioden från 51 stycken till 32
stycken, suicidlarmen var 19 stycken (19 stycken) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter
att ligga på en hög nivå, 139 stycken (151 stycken). Larm om brand i byggnad 50 stycken (71
stycken). Brand ej i byggnad 46 stycken (69 stycken). Både trafikolyckor och brand i byggnad
har minskat under perioden. VSR har prioriterat dessa områden när det gäller det förebyggande
arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök.
Förhoppningsvis har detta arbete haft en effekt på årets resultat.
Under 2020 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen tillsammans med direktionen
arbeta med att ta fram ett nytt Handlingsprogram för perioden 2020-2024.
Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal
Beredskap (RiB) under 2019. VSR kommer därför fortsätta rekryteringsarbetet under 2020.
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- - - -e 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. Funktionen arbetar
med hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de
skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.

Antal övningstillfällen

Antal övade timmar

RIB

126 (146)
126 (126)

1 811 (1 996)
2571 (2080)

Summa

252 (272)

4382 (4076)

Station

Antal larm 2019

Antal larm 2018

Högsjö

492
101
25
23
11

557
104
43
31
13

Summa

652

748

Övningstid 2019
Heltidsstyrkan

Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
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- - - -e INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER
2019-01-21. Trafikolycka väg 55 vid Strångsjö. Kollision mellan personbil och lastbil. Mycket
halt väglag efter att temperaturen sjunkit och lätt snöfall. Framfårvarande trafik hade stoppat
upp körfåltet och då personbilen kommit ifatt stannade den bakom en lastbil. Lastbilen bakom
personbilen uppmärksammar de framfårvarande och fårsöker bromsa men hinner inte innan
den når personbilen som efter kollisionen trycks in i framfårvarande lastbil. Två personer
fårdades i personbilen varav en omkom.

2019-04-09. Brand i byggnad Stora Daviken. StOlt bostadshus som brann ner till grunden.
Styrkor från både Julita och Katrineholm var på plats. RTÖG var på stationen i Katrineholm
får eventuella larm. Kraftig vind samt torrt i marken medförde att intilliggande fastigheter samt
ytor krävde bevattning för att ej antändas. Gnistregn tvättades ned.
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- - - -e 2019-10-02. Utsläpp farligt ämne från gastankarna på en sopbil vid kyrkogatan i Katrineholm.
Chauffören till sopbilen kör på kullersten kombinerat med kantsten inlagd i raka mönster. Det
var kantstenen som reste sig när bilen körde över den vilket fick till följd att en sträcka på ca 4
meter med sten gick upp mot gastankspaketet. Gasläckage uppstod och VSR spärrade av och
utrymde ett område runt sopbilen på ca 150-200 meter cirkulärt. Dels hölls folk utanför
avspärrningarna men vi fick också utrymma församlingshemmet och kyrkan på sammanlagt 20
personer. Coop-butiken i närheten fick stänga. Insatsen pågick under 11 timmar.
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- - - -e FUNKTION ADMINISTRATION
Viktiga händelser under året
Från och med januari har funktionen utökats med Fixar-tjänsten samt ansvar för servicegruppen
i och med att organisationen minskats med en funktionschef och ansvaret då fördelats på övriga
chefer. Fixar-tjänsten är fOlisatt populär bland invånarna och det har varit positivt att
adminstratör sköter bokningarna för att frigöra tid för just besöken. Dock har besöken minskat
något under året vilket vi hoppas kunna vända under 2020.
Under våren arbetade funktionen mycket med att komma i ordning på nya brandstationen.
Upphandling av möbler har varit funktionens ansvar och under året har kompletteringar gjOlis
i form av exempelvis inköp av gardiner, insynsskydd och andra tillbehör. Vi har även haft en
ergonom på besök som hjälpt samtlig dagtidspersonal att ställa in sina stolar och skärmar rätt.
Det räcker inte att bara köpa bra möbler och hjälpmedel, de måste också hanteras och ställas in
korrekt för att bidra till en bra arbetsmiljö .
Att skapa ordning på kontorsmaterial och hitta rutiner för posthantering och liknande har varit
en del av arbetet att komma på plats i nya lokaler. Även arkivhanteringen har fOlisatt enligt plan
och i och med flytten har vi bättre förutsättningar att sköta det enligt gällande lagstiftning.
Planering och genomförande av invigning och öppet hus var även det en del av funktionens
arbete i bÖljan av året. En rolig men dock tidskrävande uppgift, där resultatet var uppskattat av
såväl inbjudna gäster, allmänhet och anställda.

Göran Dahlström och Annelie Bengtsson
"klipper " bandet på invigningen.

Håkan Persson, VSRs
håller invigningstal.

direktions

ordförande

Arbete med budget 2020 har tagit mycket tid i anspråk då det beslutade medlemsbidraget i
praktiken innebär en besparing för verksamheten. Ett antal åtgärdsförslag har
kostnadsberäknats och presenterats för arbetsutskottet för att sedan beslutas i direktionen.
Beslutet blev att ingen personal ska varslas utan besparing ska ske genom en allmän minskning
av kostnader på samtliga funktioner, samt ökade intäkter på framförallt funktion förebyggande.
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- - - -e Åtgärderna ska följas noga under 2020 och utfallet kommer att presenteras på samtliga möten
med arbetsutskott och direktion.
Under året har funktionschef uppdaterat de lönekriterier som används som ett stöd vid
lönesamtalen. Revidering har gj0l1s med den nya värdegrunden som utgångspunkt samt
anpassats för att kunna användas vid lönesamtal med såväl utryckande personal som
administrativ personal och chefer.
Funktionens arbete med att själva sköta samtliga uppgifter som rör ekonomin fungerar bra, även
om samarbetet med Vingåkers ekonomienhet till viss del kvarstår. Vi har hittat väl fungerande
rutiner och arbetssätt där vi kan assistera och ersätta varandra inom funktionen vid semester
och sjukdom.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och fåljs upp bland annat i
internkontrollen för 2019. Väl fungerande rutiner skapar en trygghet i det dagliga arbetet samt
säkerställer att lagstiftning följs, vilket även har en arbetsmiljömässig vinst. Framtagna rutiner
dokumenteras och testas, utvärderas och revideras vid behov.
Funktionen har arbetat med att utveckla den interna kontrollen för ekonomiska händelser genom
att fålja upp ett antal punkter kvm1alsvis via stickprov i redovisningen. Syftet är att upptäcka
fel i redovisningen, åtgärda och återkoppla. Vad som kontrollerats, tidpunkt samt resultatet
dokumenteras. Tanken är att det är ett levande dokument där nya kontrollpunkter tas fram vid
behov och andra kan strykas när inga fel upptäcks. Detta arbete är inget som blir klart utan
målet är att det blir en del i det löpande ekonomiarbetet. Upptäckta fel rättas i redovisningen av
ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så att det blir rätt framöver.
Vår nya hemsida är publicerad och målet är att få den mer levande genom olika teman utifrån
till exempel årstid. Funktionen har påbötjat en årsplan får såväl hemsida som övriga sociala
medier som är tänkt att vara till hjälp för vad som bör och ska publiceras, till exempel
information om att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kommer att ljuda, samt
påminnelser om att använda reflexer på hösten och varna för halt väglag under vintern.
Funktionen har tagit över visst ansvar får sotning från funktion fårebyggande. Administratör
registrerar alla inkommande sotningsförelägganden och hanterar påminnelser samt åtgärdade
förelägganden.
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- - - -e Fixartjänsten
Funktionen Fixartjänst är uppskattad av många av våra äldre invånare. Utrymme finns för fler
hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. Att funktionen tagit över bokningen
för Fixartjänsten har fallit väl ut och frigjort tid för fler besök.
Fixartjänsten har under våren 2019 deltagit i seniorgalan i Katrineholm tillsammans med
representanter från funktion förebyggande. Fixaitjänsten har under hösten 2019 marknadsfölts
i samband med aktiviteter som vård- och omsorgskontoren i Katrineholm och Vingåker
arrangerade i samband med fallpreventionsveckan (vecka 40), som är en nationell kampanj på
initiativ av Socialstyrelsen. En reklamfilm spelades in och visades på bland annat
vårdcentralerna i Katrineholm under denna vecka. Det ska bli spännande att se om det kommer
att påverka antalet människor som önskar hjälp av Fixar-tjänsten, än så länge kan vi inte säga
att det ökat antalet personer som vill använda tjänsten.
Under 2020 kommer material kring hur man kan förhindra fall
i hemmet att beställas från socialstyrelsen för utdelning till de
personer som utnyttjar Fixar-tjänsten.
Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi även säga att det
till största delen är kvinnor som nyttjar denna tjänst idag så en
utmaning för framtiden är att även få fler män att utnyttja
denna tjänst.
Fixartjänst
Besök
Informationsträffar

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Vingåker (föregående år)

Katrineholm (föregående år)

89 (98)
1 (1)

544 (564)
5 (3)

Antal besök 2019
50
63
52
60
67
35
12
24
54
78
88
50
633

Antal besök 2018
52
49
64
47
62
40
27
23
44
85
100
69
662
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- - - -e Personalekonomisk redovisning
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna
står för 61,7 % (65 %) av förbundets totala kostnader. Nedgången i jämförelse med föregående
år beror främst på att hyreskostnaden ökat i och med flytten, vilket ger att andelen av de totala
kostnaderna blir lägre för personalkostnaderna.
Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 34 heltid och 48 RiB. Under året har sju
personer anställts och fem personer slutat (varav fyra RiB).
Under året har en handlingsplan för strategisk kompetensförsöljning arbetats fram, som stöd
för att analysera och rekrytera personal. Det innefattar även delar som att behålla och utveckla
personal samt ge ett gott avslut till personal och uppföljningsarbete.

I Personal som slutat under 2019
Johan Lindgren
Clas Rydberg
Andreas Larden
Hampus Eriksson
Jimmy Idström
Emil Zetterberg

I

Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Personal som har anställts under 2019
Peter Norgren
Henning Samuelsson
Magnus Walderfors
Patrik Williamsson
Gustav Fredriksson

Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
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- - - -e Arbetsmiljöarbete
Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är sedan 2019 berättigade ett
friskvårdsbidrag om max tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.
Under året har en ergonom varit på plats för att hjälpa samtlig dagtidspersonal med inställning
av stol och bildskärm etc samt hållit en kortare utbildning kring arbete vid bildskärm och hur
det påverkar oss.

Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid
upprepade frånvarotillfållen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det.
Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 12 tkr (34 tIa)

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2019 till 81 tkr (86 tkr) och arbets-EKG till 46 tkr (40 tia").

Mångfaldsarbete
VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomfdr flera träffar/utbildningar per år. Vid uppförandet
av den nya brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.

Lönepolicy
VSR tillämpar individuell lönesättning fdr all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag fdr lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett fdrtydligande dokument till hjälp för
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.
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- - - -e Kostnad för pensioner
Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. För 2019 minskar kostnaden
med 1 646 tkr jämfålt med föregående år. Nya prognosparametrar i form av ökat
inkomstbasbelopp påverkar avsättningen får framtida pensioner, samt lägre prognostiserad
inflation än i tidigare prognoser.

Pensionskostnader
Pensionsutbeta Ininga r
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring

2019-12-31
1469
990
-2866
33
541
167

2018-12-31
1275
923
-1291
354
552
1813

2017-12-31
1085
876
-204
539
463
2759

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsfårpliktelser får fÖliroendevalda och har inte heller haft anställda med
visstidsfårordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA -KL.

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyin~jänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (fårändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättninK
Aterlånade medel

2019
21436
-1 469
231
541
O
-1 628
-564
18547
18547

2018
22356
-1 275
775
552
O
-793
-180
21436
21436

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen.
Valje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar
till coachning och vägledning i vardagen.
En person har genomgått grundutbildning får räddningspersonal i beredskap. En person har
genomfå11ledarskapsutbildning för räddningstjänst. En person har genomfålt räddningsledare
B utbildning.
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- - - -e Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 401 tkr (428 tkr) under 2019. Budget 2019
för kompetensutveckling var 483 tkr.

Sjukfrånvaro
En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro
<29 år dagar, %

Heltid
O (O)
O (O)

RiB
3 (O)
0,4 (O)

30-49 år dagar, %

19,5 (101)
0,31 (1,69)

7 (72)
0,3(2,9)

50 < dagar, %

55,5 (138)
3,06 (7,01)

756)
0,4(2,8)

Totalt dagar, %

74,9(239)
0,85 (2,76)

17 (128)
0,35 (2,6)

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Ekonomisk redovisning
Arets resultat +3474 tkr beror på att årets kostnader för pensioner blev långt lägre än budgeterat
utifrån den senaste prognosen från KP A. Arets driftkostnader (samtliga kostnader borträknat
pensioner, arbetsgivaravgifter och avskrivningar) var plus 81 tkr, årets intäkter totalt plus 557
tkr. Arets överskott öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande
pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut fattat i december 2018.

Avvikelser i den ekonomiska redovisningen
Intäkterna visar ett positivt resultat mot budget om 557 tkr som förklaras med intäkter för
uthyrning av personal och lönebidrag för en visstidsanställning under våren 2019. Uthyrning
av personal har motsvarande kostnader under personalkostnader.
Driftkostnader, borträknat pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och
finansiella kostnader visar ett resultat på + 81 tkr mot budget. Övriga driftkostnader såsom
pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader
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- - - -e och finansiella kostnader visar ett positivt resultat om 2 832 tkr mot budget där kostnader får
pensioner blev mycket lägre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan. Under
övrigt finns posten uthyrning av personal, därav ökningen från föregående år.

Kommunbidrag
2019 89,6%
2018 88,4%

Extern
utbildning
2,9%
3,8%

Automatlarm
3,0%
3,9%

TiIIsyn +
tillstånd
0,4%
0,5 %

Fixar- Övrigt
Malte
0,7% 2,6%
0,7% 1,9%

Avtal
Högsjö
0,8%
0,9%

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

Personal Pensionskostnader
-1,0 %
2019 62,7%
2,2%
2018 62,8 %

Materiai

Hyror

11,6 %
16,7 %

13,5 %
5,5 %

Tjänster AvÖvrigt
skrivningar
5,4%
6%
1,8 %
5,3 %
5,6%
1,9%

Föregående års resultat
Ar 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under
2014. Ar 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861 tkr användes under 2015. Dessutom
avsattes ytterligare 300 tkr 2015, under 2016 användes 439 tia av dessa. 2017 års positiva
resultat om 558 tkr öronmärktes får att användas till flytten till ny brandstation, av dessa medel
användes 15 tkr under 2018. Av de öronmärkta medlen återstod 1 498 tkr 2018-12-31.
Aterstående medel öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande
pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt är avslutade.
Arets överskott kommer även det att öronmärkas för eventuella underskott i samband med
kommande pensionsberäkningar.

Årets resultat
Arets resultat ger ett överskott på 3474 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.
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- - - -e Årets resultat i förhållande till balans kravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett positivt resultat om
3474 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.

Årets resultat enligt resultaträkningen
3474 tkr
Samtliga realisationsvinster
-o
Realisationsvinster/för! uster enligt undantagsmöj lighet
O
Orealiserade vinster/fårluster i värdepapper
O
Aterfåring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
O
3474 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
O
Användning av medel till resultatutjämningsreserv
O
3474 tkr
Balanskravsresultat
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel
-O
3474 tkr
Justerat resultat
Likviditet
Förbundet hade 2019-01-01, 7 747 tkr i bankmedel och vid periodens slut 3037 tkr.

Soliditet
Det egna kapitalet är positivt med 10 670 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är
34 524 tkr. Soliditeten är således 30,9 %.

t
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- - - -. 'RESULTATRÄKNING

Redovisning i tkr
2019-01-01- 2019-12-31

Not

Utfall
2019
tkrl

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2,3
4,6

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster
Reducering av samtliga realisationsvinster
Just. för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat

Budget
2019
tkr

Utfall Resulta~
2018
2017
Tkr
tkr

4708
-38834
-2505

4152
-42294
-2500

4814
-38378
-2302

3646
-34939
-2454

-36631

-40641

-35866

-33747

40655

40653

36517

34627

4024

12

651

880

O

O

O

O

-550

-8

-562

-322

3474

4

89

588

-100
O
O
O
O

O

O
O
O
O

3474

4

I

O
O
O
O

O
558

-11

34
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- - - -e DRIFTREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING, tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

2019

2019

2019

2018

40655

40653

1

36517

Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning

1311

1400

-89

1580

Automatlarm

1382

1380

2

1615

367

371

-4

359

Avtal Högsjö

67

140

-73

64

Tillsyn

119

230

-111

118

Fixar-Malte

302

305

-3

302

1159

326

833

775

O

O

557

41331

Avg tillstånd explosiva varor

Övriga intäkter
Finan siella intäkter
Summa intäkter
Kostnader

45362

44806

33220
-414

33301

81

31389

3103

3517

932

6035

5880

-155

6046

7

10

3

11

2490

2500

10

2302

O

O

I
I

Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgiva ravgifter
Arbetsmarknadsfö rsäkringar
Avskrivningar

O

Övriga kostnader
Finansiella kostnade r
Summa kostnader

Årets resultat

550

8

-542

562

41889

44802

2913

41242

3474

4

3470

89

Resultat per funktion

Resultat 2019 Resultat 2018

Utfall 2019

Budget 2019

Direktion och ledning

36206

30857

5348

659

Funktion administration

-8841

-8546

-295

-230

-23297

-22206

-1091

108

-594

-101

-493

-452

3474

4

3470

85

Resultat, tkr

Funktion räddning
Funktion förebyggande

I

35
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- - - -e BALANSRÄKNING

Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

2019

2018

2017

Tkr

Tkr

Tkr

10793
14439
2681
27912

10518
15934
2665
29117

10960
13285
2 150
26395

3575
2
3035
6612

2547
4
7743
10294

1283
4
8718
10005

34524

39412

36399

7108
89
7 197

6549
558
7108

17251
4185
21436

17991
4365
22356

432
10347
10779
39412

572
6364
6936
36399

not

6

7

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

I
I

Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital

I

8

7197
3474
10670

I
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

10
14926
3621
18547
I

11

289
5018
5306
34524

36
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- - - -e INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar
uppgår till l 321 tkr. Inköp av nya bilar som planerats till 2019 kommer istället att ske under
våren 2020.

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Ny brandstation
Summa

Budget

Utfall

Budget

Utfall

2019

2019

845
l 100
860

722
122
478

2018
O

2018
O
4035
895

O
2805

O
1321

4129
895
2760

7784

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10

O
4930

37
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- - - -e KASSAFLÖOESANALYS
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2017

2019!

2018!

34741
2505
-2889
3089

4
-15
2302
-920
1371

2454
323
3335

Ökning/minskning av kOltfristiga fordringar
Ökning/minskning av kOltfristiga skulder
Kassaflödefrån den löpande verksamheten

-1 028
-5329
-3268

-1 260
3983
4095

-104
1 335
4566

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassa{löde från in vesterin~sverksamheten

-1 321
22
-1299

-4930

-311

-4930

-311

-143

-141

-139

Summa kassaflöde

-4710

-975

4116

Likvida medel vid periodens bÖljan
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

7747
3037
-4710

8722
7747
-975

4606
8722
4116

Arets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital

Förändring skuld finansiell leasing

!Not

I

O

6
6

12

I

558
O

O

O

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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- - - -e Nothänvisningar
Not 1 Verl{samhetens intäkter
Belopp i tkr

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Avgifter o ersättningar

2442

2588

1879

Extern utbildning

1 311

1580

1462

954

645

306

4708

4814

3646

2019-12-31
26264
4870
5647
2246
2505
221
-414
550
41889

2018-12-31
25887
6897
2272
2187
2302
202
932
562
41242

2017-12-31
24 584
2762
2295
2885

Övriga rörelseintäkter
Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Avskrivningar
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

151
2262
O
34939

Not 3 Kostnad fOr revision
Arets kostnader för revision uppgår till 255 tkr. Granskning har utförts av Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB.
Granskning har gjOlts avseende årsbokslut 2018, delårsbokslut 2019 samt förbundets styming och uppföljning.

Not 4 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffuingsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5- 30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.

Not 5 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (21 %)
Katrineholms kommun (79 %)
Summa

2019-12-31
8635
32020
40655

2018-12-31
7776
28741
36517

2017-12-31
7272
27355
34627

39
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- - - -e Not 6 Anläggningstillgangar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokföl1 ingående värde
Arets anskaffningar
Försäljning/utrangering
De/summa
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Summa fastigheter
Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde ink!. leasing
Arets anskaffningar
Försäljning/utrangering
De/summa
Ack avskrivningar
Avskrivningar ink I leasing
Försäljning/utrangering
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar

Nt7Fd'
or nngar
o
Belopp i tlcr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KP A
Upplupna intäkter
Övriga kOlifristiga fordringar
Summa

Julita/Björkvik
2588

Övningsfält
11633
722

2019-12-31
14221
722

-747
-85
O
1757

-2956
-363
O
9036

14 943
-3703
-447
O
10793

14 221
-3261
-442
O
10518

Fordon
28519
122

Övr. invent.
5269
478
-133

2019-12-31
33788
599
-133
34254
-15 189
-2050
104
17120
27912

2018-12-31
28981
4930

2017-12-31
28895
293

33910
-13 545
-l 766
O
18599
29117

29189
-11 741
-1927
-86
15432
26395

-12585
-l 618
14439

-2604
-432
104
2681

2018-12-31 2017-12-31
14203
14221
O
18

14 221
-2820
-441
O
10960

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
898
654
751
651
874
473
O
O
24
346
-48
O
O
O
82
O
O
O
1680
1019
7
3575
2547
1288

40
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- - - -e N ot 8 E,ge t K apl't a l
Belopp i tJ{r
Eget Kapital
Därav projektmedel avsättning
Arets avsättning
Ianspråktagande av projektmedel under året
Summa pl'ojektmedeL
Arets Resultat
Summa Eget Kapital

Not 9P r0.le
'I{tme dl
e
Belopp i tkr
I

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
.7 108
6549
7197
1498
1513
955
O
O
O
-15
O
O
1498
1498
955
3474
558
89
10670
7197
7108

201912 31
Utfall

Ack utfall

O
O

262
O

O

1326

Ny brandstation (ska inte användas
mer)
Pensioner
Summa
avsättning

Pl'ojektmedeL al'sättninglbudget
Avsättning ål' 2015 samt korrigering
Avsättning ål' 2018
Ack utfall 2019-12-31
Summa pl'ojektmedel

1955
310
558
-1 326
1498

Not 10 Pensionsfdrpliktelser och pensionsmedel

2019-12-31
2018-12-31
3 904
5180
11022
12071
O
O
3 621
4185
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
18547
21436
Finansiella placeringar
O
O
21436
Ater lånade medel
18547
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL,
Belopp i tkr
Förmånsbestämd Ap
Särskild avtalspension
Ansvarsförbindelser

2017-12-31
4317
13 674
O
4365
22356
O
22356

41
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- - - -e 2019-12-31
21436
-1469
23 1
541
-564
-1628
18547

2018-12-31
22356
-1275
775
552
-180
-793
21436

2017-12-31
22033
-I 085
1930
463
63
-1047
22356

Akutaliseringsgrad

100 %

100 %

100 %

Specifikation: Avsatt till
pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd
ålderspension
PA-KL Pensioner

Il 022
3 904

11 541
5180

12630
4317

O

530

1044

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

14926
3621
18547

17251
4185
21436

17991
4365
22356

Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Övrigt
Avsättningar för pensioner

N ot 11 K ort f"
rIstJga sI{il Ider

Belopp i tkr
Pensionsskuld, individuella
delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
anställda
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna
kostnaderlFörutbetalda
intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Övriga kOItfristiga skulder
Summa

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

909
221
l 515

923
224
l 514

876
213
1484

86
951
O
O

83
4850
O
O

64
2671
O
27

437
899
O

1809
945
O
10347

124
903
2

5018

6364

N ot 12 Övnga e.l'rd<Vl'd'ltetspaver mn d e poster

Belopp i tkr
Förändrade pensioner ink\. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2019-12-31
-2 325
-564
-2889

2018-12-31
-740
-180
-920

2017-12-31
260
63
323

42

191

- - - -e Redovisningsprinciper
Redovisningspriciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny lagstiftning. Det
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta.
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018 :597) om
kommunal bokfåring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte
har dokumenterat redovisningssystemet.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har
huvudsak skuldfårts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga fålmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsföl1s.
Sociala avgifter har bokföl1s i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 48,0 %. I detta pålägg
ingår kostnader får pensioner.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänfårliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsföl1s och tillgodogjorts årets resultat.
Pensionsskulden har beräknats av KP A och belastat resultatet. Pensionsåtagande fåre
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med k0l1at'e varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en kOlitids inventarier och kostnadsförs direkt
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.
Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Infår
2018 infårs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas.
Komponentavskrivning får fastigheter kommer att utredas.

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påböljas mån efter att investeringen tagits
i bruk.
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- - - -e BegreppsfOrklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas
verksamheten.
Avskrivningar:
Planmässig
värdenedsättning
av
anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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- - - -e Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidl'ag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter extern utbildning
(tkr)
Arets resultat
(tkl')
Nettoinvesteringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Öveliid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41214

41 321

41224

41645

41 765

42237

42415

42821

43313

43686

29507

30020

30719

28845

30208

33134

34056

33747

35866

35569

716

726

745

687

723

784

803

788

828

837

30146

30462

31528

31367

31979

32914

34015

34627

36517

40655

3047

3336

3563

3500

5491

3202

4428

3646

4814

4708

1 144

1097

1057

910

1035

577

910

1462

1 580

1 388

425

63

255

682

1 549

321

177

558

89

3474

5482

2248

619

898

5820

4175

4726

311

4930

1299

23777

25182

25061

26182

30026

32348

34323

36399

39412

36938

-810

812

2267

4150

l 931

O

O

O

O

O

4706

4769

5023

5705

7254

6714

6550

7108

7197

10733

20%

19 %

20%

21 %

24%

21 %

19%

20%

18 %

29%

21463

21068

21903

23008

22671

23327

24724

24584

25887

25850

12113

13 009

14746

15601

17217

18844

22033

22356

21436

18547

l 615

1419

1564

1450

1685

1 723

1567

1484

1 514

l 515

78

79

79

80

73

82

82

75

80

82

198

64

74

225

829

527

450

402

324

816

613

590

598

610

614

663

765

711

748

652

48

51

51

47

49

50

44

47

.48

56

241
(39 %)

196
(33 %)

205
(34 %)

191
(31 %)

182
(30 %)

164
(25 %)

210
(27 %)

184
(26 %)

197
(26 %)

178
(27 %)

5053

4064

4034

7117

6492

5724

5835

6458

6532

6813

45
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VIN GÄKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 .Q4.. O 1
Dnr

IDnrPI

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse fOr år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2019.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentl igt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2019 är uppfyllt. Arets resultat
uppgår till 3 474 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att de tvåjinansiella målen har uppnåtts.
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Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är fdrenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019 . Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två
inte uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av fdrbundets
styrning och uppföljning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2019 (bilaga 4) , samt
träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 13 mars 2020

ti
t7tCjg~
In-OIOfJro~stel
. .

~

i,{)#

~/~

ars F Eriksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2019
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2019 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och
investeringsredovisningen i delårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen. Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfy Ilas för år 2019.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån del års utfall et och inte från det prognostiserade helårsresultatet.
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Granskning av fOrbundets styrning och uppfOljning (Bilaga 3)
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst under året genomfört granskningen "Granskning
av förbundets styrning och uppföljning". Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen
bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor (LSO)
vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun
avseende skydd mot olyckor. De nationella målen i LSO anger bland annat att kommuner ska
säkerställa tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och att räddningstjänst ska planeras
och organiseras så att räddningsinsatser kan påböljas inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt.
Utifrån genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver
verksamheten ändamålsenligt.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
•
•

•
•
•
•

Direktionen bidrar aktivt till att förbundet uppfyller de nationella målen.
Processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Dock har direktionen beslutat att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag
och handlingsprogram vart fjärde år.
Förbundet har en fungerande samverkan med medlemskommunernas förvaltningar.
Räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet.
Uppföljning av förbundets mål, handlingsprogram tiIIsynsplaner med mera visar huruvida
avsedda resultat uppnåtts.
Direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig rapportering från verksamheten.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
•

•

•

Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tiIIsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas för detta arbete då tiIIsynsarbetet
är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.
Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom
RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterl igare effektivisera användningen av förbundets resurser.
Överväga om en stående punkt avseende mål uppfyllelse för verksamhet ska införas vid
direktionens sammanträden.

Bokslut och årsredovisning 2019 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning
för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:
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Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två inte uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Intern kontroll
Aterrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.
Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.
Övrigt
Vår revision har 'även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2019 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Katrineholm den 13 mars 2020
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2019-01 -01 - 2019- 12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen .
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och
två inte uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måIuppfylleisen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande .
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Inledning
Bakgrund

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten . Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning
ska lämnas till medlemskommunernas respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska
lämna till fullmäktige.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

pwc

•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

•

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen .
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen , hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbunden och verksamheterna.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV) . Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-02-26.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall , finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksam het. Informationen lämnas utifrån de olika funktionerna; förebyggande , räddning samt
administration .
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller kortfattad information om förbundets förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron .
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrn ingen och uppföljningen av verksamheten .
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Ingen samlad bedömning lämnas av om
god ekonomisk hushållning uppnås.
Förvaltningsberättelsen saknar en kortfattad utvärdering av förbundets ekonomiska
ställning .
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar.
Vi noterar att förvaltningsberättelsen saknar vissa huvudrubriker som enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska finnas. Den nya rekommendationen
ställer även krav på att det av årsredovisningen ska framgå upplysningar om driftbudgetens och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de mest väsentliga internredovisningsprinciperna. Rekommendationen gäller först från och med 2020 varför årsredovisningen behöver kompletteras med informationen till kommande år.

Driftredovisning
Arsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten . Av driftredovisningen framgår att samtliga funktioner förutom direktion och ledning redovisar negativa
avvikelser i förhållande till budget. Totalt sett redovisas ett överskott om 3,5 mnkr.
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Investeringsredovisning
Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet. Av redovisningen framgår att investeringsutfallet uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budgeterade 2,8 mnkr. De största investeringarna under året avser fastigheter.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonom isk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2021 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till 3,5
mnkr.

Målet är uppfyllt.

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Arets investeringar har finansierats med förbundets egna
medel och följer den investeringsplan som finns .

Målet är uppfyllt.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att tre av sju verksam hetsmåi är uppfyllda, att två mål delvis är uppfyllda samt att två mål inte är uppfyllda.
Målen för god ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala :
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•

Grönt: målet är uppnått

•

Gult: målet är delvis uppnått

•

Rött: målet är ej nått
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VSR har uppdrag att fortlöpande se över
och anpassa organisationen så att den
på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktig effektiv
verksamhet samt möter framtidens krav.

Förbundet bedömer att målet är
uppnått

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att
leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor
och pojkars säkerhet står i centrum.

Förbundet bedömer att målet delvis
är uppnått.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

Förbundet bedömer att målet är
uppnått.

Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanteraande åtgärder om olyckor,
som kan föranleda räddningsinsats, ska
kontinuerligt öka.

Förbundet bedömer att målet är
uppnått.

VSR's eller som samverkansavtal annan
räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet är delvis uppnått. Utfallet är 99 procent.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått. Resultatet för perioden
uppgick till 40 procent.

o

ej

•

Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.
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Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måIuppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultaträkningen för förbundet har inga väsentliga avvikelser noterats. Förbundet redovisar ett överskott om 3,5 mnkr. Avvikelsen i förhållande till budget
förklaras främst av att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat. Av förvaltningsberättelsen framgår att årets överskott öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar i enlighet med direktionsbeslut. Vår bedömning är att detta inte överensstämmer med LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation . Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Inga avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna görs .
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande .
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

o

O

o

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

O
O

Finansiella mål

Uppfyllt

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

O
O

Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer.
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2020-månad-dag

Upp dra gsle da re

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av VSR enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan . PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande , gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

95
(xx)

KS 2020/280

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-27
Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Revisionsrapport 2019
Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland
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Handläggare

Emma Bergström
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Diarienummer

KS 2020/280

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2019.
Beskrivning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2019.
Vårdförbundet är ett kommunalförbund som Vingåker är medlemmar i.
Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i
revisionsberättelsen tillstyrkt att kommunerna beviljar direktionen och de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2019.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning i frågan om ansvarsfrihet för
direktionen än den som revisorerna har gjort.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.
Bilagor
Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Revisionsrapport 2019
Beslutet skickas till

Vårdförbundet Sörmland
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Samhällsklimatet uppfattas av medborgarna och redovisas i media som hårdare och hårdare,
alkohol och droger är starkt bidragande till ökad gängkriminalitet, ökade relationsproblem i
familjelivet och unga vuxnas inträde i vuxenlivet. Det är också en starkt bidragande orsak till
skenande kostnader för kommunerna gällande missbruksvård- och placeringar.
Systembolaget har under hösten 2019 tagit fram en studie och räknar på samhällsekonomiska
konsekvenser av drickandet under år 2017.
103 miljarder, så mycket kostade alkoholkonsumtionen i Sverige visar studien som är
framtagen av Romboll på uppdrag av Systembolaget.
103 miljarder motsvara drygt 10 000 kr per individ i Sverige om året.
Fördelning av kostnader är följande:
•
•
•
•

Försämrad livskvalitet ca 43 miljarder
- Både för den som missbrukar och närstående
Produktionsbortfall ca 35 miljarder kr
- 625 000 sjukdagar
Sjukvård ca 16 miljarder
- 666 000 vårdbesök
Brottslighet ca 9 miljarder
- 162 000 utredningar på grund av alkoholrelaterade fall

Pengar som skulle kunna finansiera andra viktiga reformer i vårt samhälle.
Enbart för medlemskommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker ger
uträkningen en kostnad på drygt två miljarder av de totalt 103 miljarder samhällsekonomiskt.
Vårdförbundet Sörmland skapar förutsättningar för att det ska vara lätt att göra rätt och
svårare att göra fel för våra medborgare om hjälpbehov uppstår. Ledordet för
medlemskommunerna är ”tillsammans” med låga trösklar för vård, behandling, rådgivning
samt efterfrågade utbildningsinsatser. Vårdförbundets verksamheter är
”hemmaplansverksamhet” i medlemskommunerna med full kontroll över kvalité och
kostnader.
Samtliga verksamheter visar på ett stort engagemang från personalens sida.
Året 2019 för Vårdförbundet Sörmland har i stort varit positivt. Förbundets ekonomi har gått
från underskott på en halv miljon förra året till ett överskott på drygt två miljoner i bokslutet.
2019 års positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk
balans uppfylls.
Vårdförbundet har mycket att glädjas åt under 2019, dock slutade året med besked att det inte
finns möjligheter att fortsätta driva HVB hemmet Gläntan vidare. En avveckling ska planeras
under 2020. Ägarmötet första kvartalet 2020 beslutar om tidsplanen för nedläggningen av
Gläntan.
Roger Ljunggren
Ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet

Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner som
medlemmar.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att
genomföra viss upphandling som avser vård- och behandlingstjänster för individ- och
familjeomsorgens behov.
Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland.
-

ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt medverka till eftervård

-

ansvara för driften av Gläntans behandlingshem med målgruppen unga vuxna.
Behandlingen skall bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en
modifierad behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av
andra behandlingsmetoder

-

verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna
ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar
och familjer

-

ansvara för familjerådgivningen för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i
familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser

-

bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg
samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya
verksamheter inom förbundet med denna inriktning

Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.
Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion,
där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland fr o m 2014 representerad med tre
insynsråd utan beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan vårdförbundet och Region
Sörmland. Direktionen beslutar om verksamhetsplan för styrning av verksamheten samt följer
upp verksamheten genom tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Direktionen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden och två ägarmöten.
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Vision

Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.

Värdegrund

Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en
beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får
tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.
Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt
tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Omvärldsanalys samt verksamhetens utveckling
Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga
upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla
som huvudman.
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation
med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En
nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier.
Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger och fler än tidigare
hamnar därför i ett beroende.
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”.
Arbetssättet röner allt större intresse och under verksamhetsåret har vi haft studiebesök av
intresserade politiker, tjänstemän och andra intresserade grupperingar. Det förefaller som att
insatser utan biståndsbeslut vinner allt mer terräng i olika kretsar. Vi deltar i och följer
utvecklingen.
Användningen av de tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat i vår målgrupp.
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds.
Många unga vuxna med missbruksproblem har även andra problem såsom kriminalitet eller
samsjuklighet. Problematiken gör att behandlingen behöver anpassas till den enskilde och
Gläntan har utvecklat den förlängda behandlingen utifrån detta. Förlängd behandling sker genom en god samverkan med viktiga aktörer, såsom intensivstöd, beroendemottagningen
Vägen, arbetsförmedlingen och KRAMI. Krami riktar sig till personer 18 år eller äldre. Krav
för att delta i Krami är en vilja till livsstilsförändring som innebär att man säger nej till kriminalitet och missbruk. På Krami arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och
kommunen gemensamt för att stötta i vägen ut på arbetsmarknaden. Den förlängda behandlingen på Gläntan ger ungdomen en god strukturerad planering för att återanpassas samhället.
Gläntan har under året samverkat med polis och kriminalvård. I första hand en tätare
samverkan med kommunpolisen i Eskilstuna och Katrineholm som har visat ett stort intresse
för att hitta gemensamma beröringspunkter gällande missbruk och kriminalitet.
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Samverkan har skett med diakon i Vingåker, kuratorer specialiserade mot sexuellt våld,
frivilligorganisationen Frisk och fri (riksföreningen mot ätstörningar) och tjejjouren Meja.
Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Paren har en mer mångkulturell
sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av
alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera
ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna.
Barns behov och livssituation behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s
barnkonvention.
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska informeras
om familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t.ex.
genom samverkan med föräldrautbildning och samverkan med närliggande vårdgivare.
Familjerådgivningen ska kontinuerligt utveckla det förebyggande arbetet för att ge hjälp i så
tidigt skede som möjligt när behov av stöd och rådgivning uppstår.
Allt fler använder internet och sociala medier för att skaffa sig information och för att få den
hjälp som behövs i olika frågor. Utveckling av Vårdförbundets Sörmlands hemsida och
användandet av sociala medier är hjälp i att nå ut.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer,
där man i lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i
svåra och livsavgörande frågor.
Verksamheten med upphandlingstjänster enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) har
fortlöpt under året.
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs
ha minskat under senare år.
Eskilstuna kommun har startat en upphandlingsverksamhet i egen regi, övriga
medlemskommuner är erbjudna att köpa tjänsten direkt från Eskilstuna. Vid ägarmötet i
november fattades beslut om att upphandlingsverksamheten vid Vårdförbundet Sörmland
upphör från och med 2020-01-01.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Två ägarmöten har genomförts. Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk
redovisning samt verksamhetsinformation från år 2018. Eskilstuna kommun informerade om
att man har för avsikt att sköta upphandlingen i egenregi från och med 2019, Eskilstuna
erbjuder övriga kommuner att köpa tjänsten från Eskilstuna. Förslag till budgetförutsättningar
och anslagsramar i budgeten för 2020 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att
godkänna dessa efter att budgeten för upphandlingen lyfts ut för nytt beslut till hösten.
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Vid ägarmötet i november beslutades att upphandlingsverksamheten vid Vårdförbundet
Sörmland upphör från och med 2020-01-01.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Ny verksamhetschef för Vårnäs behandlingshem från och med mars 2019.
Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har fortsatt under året. En
grupp har certifierats under hösten.
I slutet av 2019 tog Strängnäs och Eskilstuna kommuner beslut om att inte längre finansiera
verksamheten vid Gläntans behandlingshem. Flen fattade samma beslut under januari 2020.
Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte förväntas fatta beslut om nedläggning av Gläntans behandlingshem under våren 2020.

Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet skall
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa
•
•
•
•

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs
att verksamhetens kvalitet upprätthålls

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport.
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som
angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp och
nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs
uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om
åtgärder samt rapporterar till direktionen.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som
fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen
på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen
samt i upphandlingsverksamheten. Under 2019 har upphandlingsverksamheten ej utfört någon
kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål.
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Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en
dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för
fortsatt kvalitetsarbete.
En internkontrollplan för 2020 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av
direktionen våren 2020.

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 36 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland,
en vakant tjänst finns på familjerådgivningen och en på Vårnäs behandlingshem.
Därutöver var tre personer visstidsanställda samt elva personer interimsanställda. De
interimsanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider
under hela verksamhetsåret, åtta vikarier har arbetat vid behov som
rådgivare/behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar,
sjukdom o dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.
Verksamhet
Upphandling
Familjerådgivning
Vårnäs behandlingshem
Vårdförbundets kansli

Antal årsanställda
0,5
4,95
19,35
1,30

Gläntan

10,00

Summa

36,10

Av 36 anställda personer vid Vårdförbundet är 17 män och 19 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 50,6 år (2018: 49,2 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året.
Två personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – genom egna
uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. En tjänst är återbesatt.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper.
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Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Total sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent
av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens sjukfrånvaro i procent

2019

2018

77 683
5 731
7,38%

77 540
4 963
6,40%

49,86%
39 226
4 025
10,26%
38 457
1 705
4,43%

29,21%
38 662
3 163
8,18%
38 878
1 800
4,63%

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,98 procentenheter i jämförelse med 2018.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året ökat med 20,65 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 10,26 % - en ökning med 2,08 procentenheter - medan den för män är 4,43 % - en minskning med 0,2 procentenheter - i jämförelse med 2018.
Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal
som varit sjukskriven och i förebyggande syfte.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Förbundschefen är ledamot i Sobonas branschråd och har deltagit i branschrådsmöten under
året.
Enhetschefen för Gläntan/Familjerådgivningen har påbörjat ledarskapsprogram.
Samtliga har deltagit i utbildning kring molnbaserat nätverk.
Familjerådgivning
Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden..
En familjerådgivare har gått en fördjupningskurs ”Det existentiella samtalets möjligheter” och
anordnas av SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi)”.
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Hela personalgruppen har varit på en regiongemensam träff i Örebro med en halv utbildningsdag gällande psykodynamisk par-terapi.
Vårnäs
Samtliga medarbetare har under 2019 haft gemensam handledning, chef och programledare
undantagna. Samtlig behandlingspersonal har deltagit i en intern utbildningsdag kring
dokumentation. En kompetensutvecklingsplan för 2020 innebär fortsatta satsningar på bla MI,
hot och våld och HBTQ-frågor.
Gläntan
Samtliga har genomgått HLR-utbildning. Samtliga har gått utbildning DOK-ung. Samtliga har
fått brandutbildning. Samtliga har fått dokumentationsutbildning. Två behandlare har fullföljt
CTL-utbildning. Två behandlare har utbildad sig i Kriminalitet som livsstil.
En behandlare har påbörjat utbildning till Alkohol och drogterapeut.
Upphandling
Ingen kompetensutveckling har skett under året.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid
möten - två under våren och två under hösten.
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell
under verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund
av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.

Förebyggande personalhälsovård
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
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per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.

Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är
dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.
Vårnäs behandlingshems öppet intag för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner
och Region Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2019 jämfört med 2018
och är fortsatt god, dock kan man se ett minskat intresse från externa kommuner. Inför 2020
kan vi dock konstatera att den tilldelning av ramavtal som meddelandes under slutet av 2019
gällande Uppsala och Enköping ger oss möjlighet att vända den trenden. På sikt är arbetet
med att utöka antalet medlemskommuner i det öppna intaget betydelsefullt för verksamhetens
resultat och ekonomiska ställning.
Vårnäs samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner.
Vårnäs har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för att
stärka banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem har för avsikt att medverka i mässor och
liknande under året.
Gläntans behandlingshem skall fortsatt aktivt verka för tätare samverkan med medlemskommunerna. En tätare och mer strukturerad samverkan med medlemskommunernas öppenvård
skall tillkomma. En strukturerad aktivitetsplan för informationstillfällen för de kommuner
som har ramavtal skall genomföras.
Fokus och förbättringsområden framåt är säkerhetsarbete, både gällande fysisk och även dynamisk säkerhet, både för medarbetare och ungdomar. En kontinuerlig samverkan med polis
och kriminalvård förväntas ske framåt. Samtliga medarbetare ska utbildas gällande hot och
våld. Kvalitetsarbetet med riktlinjer, rutiner och avvikelserapportering kommer att fortsätta. Gläntan ska aktivt verka för en god samverkan med socialtjänsten och Region Sörmland.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Örebro och Västerås familjerådgivningar, två träffar
planerade under året där även erfarenhetsutbyte och chefssamverkan kommer att ske.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Familjerätten i Eskilstuna, en gemensam kompetensutvecklingsdag skall planeras under året.
En aktivitetsplan för utåtriktad verksamhet ska genomföras, så att samtliga medlemskommuner ingår som en naturlig del i det dagliga familjerådgivningsarbetet.
Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och
kontakter samt informationer om förbundet, Vårnäs och Gläntan har förekommit. Dessa
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kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VfS på
sikt ska få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden.

Ekonomi
God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i
verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2019 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt skall
uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 2 080 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Förbundets resultat är positivt med 3,1 Mkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: -1 038 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 2 080 tkr
Balanskravsresultat: 2 080 tkr
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 18,7 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2019-2021) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det
redovisade året.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare kan vara
uppstartskostnader av nya verksamhetsområden.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat

Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 3 118 tkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 1 798 tkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 31,2 Mkr (30 Mkr) samt
av vårdavgifter och övriga intäkter med 8,9 Mkr (5,8 Mkr).
Den totala intäkten på 40,1 Mkr är 1,9 Mkr högre än den budgeterade (38,175 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
37 Mkr, vilket är ca 800 tkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (37,787 Mkr).
Avskrivningar har gjorts med ca 900 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 2 080 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 388 tkr)
med 1,7 Mkr.
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Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 0,42 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 1,57
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en ökad patientbeläggning, från 4,26
patienter per vårddygn föregående år till 5,76 patienter per vårdygn under 2019.
Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans
uppfylls.

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår orealiserade vinster mm
Resultat efter balanskravsjustering

Not
3

2019-12-31
3 118
- 1 038
2 080

2018-12-31
- 196
-160
- 356

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning
lämnas om pensionsförpliktelse.
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom
särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning upphört
före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått
pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller inte
av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två individer,
redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 589 tkr inklusive löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 57 tkr inklusive
löneskatt.
För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet
PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP.
Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09
uppgår till 1 349 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år
(1 480 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2019 visas i
driftredovisningen.

Driftredovisning (tkr)

Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Kostnaderna under året uppgår till 3 712 tkr.

13
225

Verksamheter

Intäkter

Familjerådgivning
Vårnäs primärbehandling
Upphandling
Gläntans behandlingshem
S:a verksamheter

4 867
22 763
758
11 512
39 900

Kostnader
- 4 490
- 22 163
- 385
- 9 744
- 36 782

NettoBudget
Redovisat
resultat
Avvikelse resultat 2018
377
329
+ 148
600
370
- 405
373
366
+ 21
1 768
1 668
+ 40
3 118
2 733
- 196

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 377 tkr. Anledningen är en vakant
deltidstjänst under året.
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt
överskott, 600 tkr inklusive avskrivningar.
Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna,
uppgick till 104 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är över
budgeten.
Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 1,57 patienter per vårddygn på
primärbehandlingen, vilket är1,43 patient per vårddygn lägre än vad som beräknats i
budgeten.
Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett överskott med 910 606 tkr.
Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 5,76 patienter per vårddygn
vilket är 0,24 patienter lägre än planeringstalet i budgeten.
Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2019
Renovering toaletter/duschar, introduktionsavdelningen
Tvätt av fasader, samtliga byggnader
Ventilation, introduktionsavdelningen
Övrigt fastighetsunderhåll
Omläggning tak, snickeriet
Asbestsanering introduktionsavdelningen
Innertak, introduktionsavdelningen
Brandörrar samt larm, introduktionsavdelningen
Altandäck, Gula villan
Nedkylningsskåp, Vårnäs kök
Dryckesmaskin, Vårnäs kök
Markiser, Vårnäs 4 byggnader
Se f ö avsnitt ”Underhåll 2019”.
Upphandlingsverksamheten - redovisar ett positivt resultat med 373 tkr.
Gläntans behandlingshem - redovisar ett positivt resultat med 1 768 tkr.
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Underhåll 2019
Investeringsredovisning (tkr)
Planerade projekt
Vårnäs intro, ventilation
Summa
Underhåll
Vårnäs intro, renovering toaletter/duschar
Vårnäs tvätt av fasader
Summa
Tillkommande projekt
Vårnäs snickeriet, omläggning tak
Vårnäs introavd, asbestsanering
Vårnäs introavd, innertak
Vårnäs introavd, branddörrar samt larm
Vårnäs Gula villan, altandäck
Vårnäs kök, nedkylningsskåp
Vårnäs kök, dryckesmaskin
Vårnäs 4 byggnader, markiser
Summa
Summa totalt

Budget Redovisning Differens
850
1 050
-200
850
1 050
-200
240
60
300

10
0
10

+230
+60
+290

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 150

236
68
59
242
50
37
24
68
784
1 844

-236
-68
-59
-242
-50
-37
-24
-68
-784
-694

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 1 150 tkr.
Tre objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan.
Följande objekt har lagts till planen under året:
1. Vårnäs introduktionsavdelning, ventilation.
2. Vårnäs introduktionsavdelning, renovering toaletter/duschar.
3. Vårnäs tvätt av fasader
Under ventilationsarbetet upptäcktes asbest, varför innertak revs och asbesten sanerades.
Brandtillsyn krävde åtgärder med branddörrar samt larm. Taket på snickeriet skadades av
snömassor under vårvintern 2019 och har lagts om.
Altan har återbyggts vid Gula villan efter dräneringsarbeten sommaren 2018. Markistyger är
utbytta i flera hus. Nedkylningsskåp samt dryckesmaskin i köket har slutat fungera och bytts
ut.
För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den
ekonomiska redovisningen med noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Not

ÅR 2019

ÅR 2018

Verksamhetens intäkter
*Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
1
4

8 901
- 37 456
- 884
- 29 439

5 776
- 35 682
- 898
- 30 804

5 776
- 35 682
- 898
- 30 804

**Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdereglering
Resultat efter finansiella poster

2

31 238
1 362
-42

30 335
154
-41

3 118

-356

30 335
154
-41
160
-196

3

Justering
2018

Justerad
ÅR 2018

160

Kommentar:
*Varav revisionskostnader 35 tkr för den finansiella revisionen.
** Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom
primärbehandlingen på Vårnäs, för behandling på Gläntan, för familjerådgivning och för
upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.
Region Sörmland betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl
läkemedel som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på
Vårnäs.
För 2019 uppgår anslaget till 2 348 tkr.

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Värdereglering
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

ÅR 2018

4
5

6
6
7

IB 2019

ÅR 2019

7 729
510
8 239

7 729
510
8 239

8 199
513
8 712

43
1 495
5 309
11 000

43
1 495
5 309
11 000
160
17 847

29
2 450
5 697
12 260
1 198
21 634

26 246

30 346

17 847
26 086

Justering
2018

160
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SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Not
8

9

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

10

2019-12-31

2018-12-31

18 693

15 574

3
118

196

1 046
10 607
11 653

915
9 756
10 671

30 346

26 086

Inga

Inga

474
115
341
930

451
109
522
1 082
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Kassaflödesrapport (tkr)
Not

2019

2018

3
4

3 118
884

- 196
898

4 002

702

- 955
14
983

259
-12
0

4 044

949

- 1 354
-3

- 748
-3

- 1 357

- 751

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0
0

0
0

Medel från finansieringsverksamheten

0

0

2 687

198

16 468

16 270

19 155

16 468

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av förråd och varulager
Förändring av kortfristiga skulder

6
9

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

4
5

Medel från investeringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
(inkl kortfristiga placeringar)

7

18
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Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport (tkr)
Samtliga belopp redovisas i tkr om ej annat anges
Not 1

Verksamhetens intäkter
Vårdavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader (inkl fastigheten)
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader

2019
* 7 232
**1 669
8 901

2018
* 4 632
**1 144
5 776

27 618
*** 3 342

27 312
*** 2 557

468
6 028
37 456

732
5 080
35 682

* Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget
och samtal vid familjerådgivningen.
*** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hyreskostnader för Gläntan och familjerådgivningen.
** Övriga intäkter (specifikation)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling - Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Övrigt (återbetalning SPP 238 121)
Skogsavverkning
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen
CTL-utbildning
Summa

Not 2

Anslag från medlemskommuner

Kommun
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Anslag
2019 (tkr)

Anslag
2018 (tkr)

16 401
2 638
3 440
5 485
926

15 922
2 589
3 322
5 317
899

Anslag från Region Sörmland

2019 (kr)
313 815
289 000
235 253
35 713
5 500
8 500
272 056
10 769
7 200
16 320
407 930
67 000
1 669 056

2018 (kr)
270 965
281 000
214 743
28 505
5 500
8 500
1 998
3 922
7 200
17 658
179 536
125 000
1144 527

2019

2018

28 890

28 049

2 348
31 238

2 286
30 335

19
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Not 3

Redovisat resultat enligt RR

2019

2018

3 118

-196

2019
17 770
1 292
19 062

2018
17 317
453
17 770

- 11 039
- 556
- 11 595
7 467

- 10 504
- 535
- 11 039
6 731

2 710
62
2 772

2 416
294
2 710

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

- 1 713
- 328
- 2 041
731
8 199

- 1 349
- 364
-1 713
997
7 728

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningstillgångar

2019
513
513

2018
510
510

Not 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

2019
522
1 928
29
2 479

2018
603
892
43
1 538

Not 7

Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Summa

2019
25
5 549
123
5 697

2018
21
5 265
22
5 308

2019
3 470
942
7 030
818
1 198
13 458

2018
3 970
0
7 030
0
0
11 160

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 1 798 tkr
Not 4

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kortfristiga placeringar
* Aktieindexobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Depåkonto
Värdereglering
Summa

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
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Not 8

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2019
15 575
3 118
18 693

2018
15 771
- 196
15 575

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter mm
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
Summa

2019
1 046
451
554
9 603
11 654

2018
915
426
478
8 852
10 671

Not 10

Ansvarsförbindelser
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal
med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har två leasingavtal med 5 års löptid.
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2021-09-30, telefonväxel med löptid t o m 2021-11-30.
Leasingavgifter
Inventarier
Totalt
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998 (inkl.löneskatt)
Summa

Inom 5 år
341
341

Efter 5 år
0
0

2019
589
589

2018
560
560
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Allmänna redovisningsprinciper

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2018 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och
balansräkning per den 2018-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt
värde. Detta är en förändring mot tidigare års redovisningsprinciper på grund av lagändring i ”Lag
om kommunal bokföring och redovisning.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter.
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen
i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.
Vårdförbundet Sörmland har övergått till komponentavskrivningar under 2016.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt
basbelopp klassificeras som inventarier.
Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år redovisas som en driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)

Intäkter

2014
25 235

2015
33 253

2016
35 751

2017
36 770

2018
36 111

2019
40 139

Kostnader

23 407

31 403

33 750

34 606

35 682

37 456

Tillgångar 31/12

15 813

23 703

24 512

26 442

26 086

29 896

48

349

81

81

113

1 319

Avskrivningar

831

1 017

1 000

842

898

884

Årets resultat

1 044

1 181

1 082

1 374

- 196

3 118

643

1 668

2 220

454

748

1 354

2 084

1 717

616

593

560

589

12 133

13 315

14 397

15 771

15 575

18 693

77%

*56%

**59%

***60%

****59%

*****63%

Finansnetto

Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital
Nyckeltal
Soliditet

Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den
långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
* Den lägre soliditetsgraden för 2015 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2016 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2015.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (6 676 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 78 % för 2015.
** Den lägre soliditetsgraden för 2016 beror på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2017 fakturerades och bokfördes i slutet av 2016.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl.
*** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2017 uppgår till 60 %. Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2017.
**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2018 uppgår till 59 %. Vid exkludering av anslagen (7 949 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 85 % för 2018.
***** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2019 uppgår till 63 %. Vid exkludering av anslagen (8 142 tkr)
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i kundfordran blev soliditetsmåttet 86 % för 2019.

REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets
kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens
behov avseende vuxna, barn/tonåringar och familjer.
Förbundsdirektionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa upp
att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om
frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, ska årligen ske under april
månad.
Direktionen ska förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs
behandlingshem har delegerats till verksamhetschefen, för familjerådgivningen till
enhetschefen samt för Gläntan till enhetschefen.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente.

Uppföljning av mål för 2019
Uppföljning av finansiella mål
Finansiellt mål 1
Att under 2019 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2020 och 2021 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.
Målet är uppfyllt. Verksamhetens positiva resultat om 3 118 tkr innebär att målet uppfylls.
Resultaten motsvarar 7,68% av omsättningen
Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2019 - 2021 i genomsnitt uppgå till lägst
ca 11 mkr.
Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 18 693
tkr för året.
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Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat.
Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är reviderat i februari
månad.
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska tillämpa evidensbaserad praktik.
Målet är uppfyllt. Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är
evidensbaserad. Familjerådgivarna är utbildade i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT),
metoden är evidensbaserad.
Vårdförbundet Sörmland ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Målet har ej följts upp. Medarbetarenkät har ej gjorts under året. Det går inte att följa upp
målet.
Uppföljning av miljömål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom
att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.
Målet är uppfyllt. Rengöringsmedel som används är miljömärkta. Samtliga lampor som
används är ledlampor. Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras.

Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en
primärbehandling som innehåller flera delar.
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0 rådgivare,
1,5 samordnare, 2,0 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal.
Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har två visstidsanställda
rådgivare introducerats till verksamheten. Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft
en genomsnittsbeläggning på 22,43 patienter per vårddygn, varav 1,57 är patienter som
placerarats av externa uppdragsgivare. (2018: 21,97 patienter per vårddygn, varav externt
placerade 1,99 patienter per vårddygn). Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen
för män och kvinnor uppgår till 5,76 patienter per vårddygn, vilket är högre i jämförelse med
samma period 2018 (4,26). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har ramavtal med
Kriminalvården, Enköpings kommun samt Uppsala kommun. Målsättningen att hjälpsökande
som ringer till Vårnäs, skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har
uppfyllts under året. Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med
deltagande vid olika evenemang i och utanför våra medlemskommuner.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under 2019
för samtliga medarbetare.
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har möjlighet att bjuda in anhöriga till
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en
månad senare. Det har under 2019 genomförts anhörigprogram vid 12 tillfällen med
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sammanlagt 68 deltagare varav 19 kommit via öppet intag. Anhöriga är en relativt
svårrekryterad grupp, anhöriga blir inte sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt
från sina arbeten mm för att kunna delta. Responsen från deltagarna är dock mycket positiv
och ett kontinuerligt arbete med att öka deltagandet pågår.
Allt fler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt
förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Vårnäs har kontinuerlig kontakt
med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Andra lördagen i juni bjöds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.
Omkring 150 personer deltog under dagen och bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.
Informationsträffar har ägt rum vid fyra tillfällen under året - vid två tillfällen under våren och
vid två tillfälle under hösten. Socialsekreterare och andra samarbetspartners bjuds in till dessa
träffar. Dessutom har socialsekreterare, intressegrupper, politiker och andra samarbetspartners
tagit initiativ till informationsträffar/studiebesök på Vårnäs vid flera tillfällen under året.
Under 2019 har cirka 150 personer deltagit i informationsträffar.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och
inom Vårdförbundet Sörmland.
Kvalitetsledningssystemet har reviderats under 2019 och kommer att revideras under 2020.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.

Uppföljning av Inriktningsmål
Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få
hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på
hemmaplan för Sörmlands kommuner.
Målet uppnått. Genom öppet intag går det enkelt och snabbt att söka och få hjälp,
genomsnittlig kötid under 2019 uppgick till 9,25 dagar.
Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en
aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och
behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd,
26
238

samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra
möjliga kunder/uppdragsgivare.
Målet uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året.
Uppsala och Enköpings kommuner har tecknat ramavtal med Vårnäs behandlingshem. Programledaren har under våren arbetat med att öka de externa placeringarna och knutit nära
band till bla SSAB och SKF. Vårnäs har även satsat på att samverka med redan upparbetade
samarbetspartners såsom Kriminalvården, Kommunhälsan i Eskilstuna och Lidköpings kommun vilket sannolikt bidragit till en relativt hög extern beläggning under vår och sommar. Under vår och sommar 2019 skrevs 20 externa patienter in i verksamheten. Under hösten såg vi
dock en vikande trend i antalet externa remittenter

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet samt vara aktiva i självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling.
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som
genomgått primärbehandlingen. Av kontaktade 32 har 23 svarat och 20 av dem är fortfarande
i kontakt med självhjälpsgrupper vilket innebär 87 %.
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa
köpare. Minst fem större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.
Målet uppnått. Under perioden som redovisningen avser har flera större informationsinsatser
genomfört i samband med aktiviteter kopplade till nämndutbildningar efter valet 2018. De ordinarie informationstillfällena är genomförda enligt planering, i sammanhanget kan nämnas
två utbildningstillfällen med Region Sörmland. Genom facebook har Vårnäs nått ut till
allmänheten med information och kommer att fortsätta att utveckla information genom sociala
medier. Under 2019 har Vårnäs behandlingshem intensifierat marknadsföring genom
annonsering i lokaltidningar och nätupplagor. Under året har en mycket positivt inställd
artikel förekommit i Katrineholmskuriren.
Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar
som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Målet uppnått. 93% av de som svarat är nöjda med behandlingen jämfört med 90%
vid delåret (93 % 2018).
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.
Målet uppnått. Under året har 115 oplanerade utskrivningar förekommit, 74 på
introduktionsavdelningen och 41 på primärbehandlingen jämfört med 140 oplanerade
utskrivningar under 2018. Detta är mot bakgrund av en ökning i antalet genomförda vårddygn
en mycket positiv utveckling.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. En rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning, samtliga
rådgivare är nu certifierade i tolvstegsprogrammets läroprocesser.
Arbetsledaren för kök och städ har gått en ledarskapsutbildning.
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Två medarbetare inom primärbehandlingen har påbörjat utbildning till behandlingspedagoger
varav en av dem slutför i och med höstterminens avslutande examination i februari 2020. En
medarbetare genomgår en utbildning i anhörigmodellen CRAFT.
Två medarbetare har genomgått utbidning i arbetsmiljöarbete. Samtliga har genomgått
utbildning i brandskydd. En medarbetare har deltagit i konferens gällande
dokumentationssystemet DOK.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)

1. Antal genomförda vårddygn
7616 vårddygn har under 2019 använts av sörmlänningar från medlemskommuner,
som själva sökt hjälp vid Vårnäs (7293 vårddygn).
2. Genomsnittlig dygnsbeläggning
Genomsnittlig dygnsbeläggning är 22,43 (21,97) patienter per vårddygn.
En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då
det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens
och samhällets perspektiv.
3. Väntetiden för inskrivning
Snittiden för inskrivning har varit 9,25 dagar.
4. Andelen nöjda patienter/remittenter
Enkäter visar på 93% nöjdhetsgrad.
5. Antalet genomförda avgiftningar
150 avgiftningar har genomförts under året.
6. Kostnad för investering i lokaler
Investeringar i lokaler motsvarar 40 % av den totala fastighetskostnaden.
7. Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 1,4 % av den totala personalkostnaden.
8. Antal timmar med handledning
27 timmar handledning under året.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna. 73,5 kr
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla patienter skall beredas plats inom två veckor från kontakten. Den
genomsnittliga väntetiden under har har uppgått till 9,25 dagar.
Enskilda presumtiva patienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet
till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning.
Inskrivning till Vårnäs behandlingshem görs alltid av legitimerad sjuksköterska och
behandlingen inleds alltid på introduktionsavdelningen. Bokningarna av informationssamtal
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ökar och vår bedömning är att detta är en av flera förklaringar till att dropout minskar under
verksamhetsåret.
Samtliga rådgivare uppfyller kunskapskraven för certifiering av 12-stegsbehandlingens
lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra patienterna en god professionalitet i behandlingen på
Vårnäs.
Patienterna på Vårnäs erbjuds en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost, lunch och
kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att stimulera
tillfrisknandeprocessen.
Lokalerna på Vårnäs erbjuder och tillhandahåller en god standard, vilket bl a säkerställs
genom att de årligen planerade förbättringsåtgärderna genomförs. Under verksamhetsåret
har ventilationen bytts ut på introduktionsavdelningen. Renoveringsarbete av övriga
befintliga lokaler har inneburit ommålning och nytt golv i stora samlingsrummet, nya
möbler i väntrum och till introduktionsavdelning samt iordningställande av konferensrum,
studierum samt vilorum i Kf-huset. Renovering av kvinnornas boende i
förlängdbehandling med ny trappa och ny altan samt nytt kök i männens boende i den
förlängda behandlingen färdigställdes precis innan årsskiftet.

ÖPPET INTAG 2019
utfall

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VINGÅKER

STRÄNGNÄS

821

621

1010

455

336

1245

1278

2060

3270

3825

Budgeterat

FLEN

Öppet intag 2019 – utfall och budget
Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 245
336
1 278
621

Nyttjade
vårddygn 2019
3 270
2 060
455
1 010
821

Procentuellt
nyttjande 2019
85 %
165 %
135 %
79 %
132 %

Mernyttjade
vårddygn
0
815
119
0
200
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Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 964 kronor.
Avgift för mernyttjade
vårddygn
Flen
Katrineholm
Vingåker

32 000 kr
130 400 kr
19 040 kr

Under 2019 har andelen externa placeringar minskat till 1,57 jämfört med föregående år
(1,99), budget för externa placeringar är 3.
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 21,97
patienter per vårddygn 2018 till 22,43 patienter per vårddygn 2019.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet
uppnåddes ej. Det är främst externa patientunderlaget som minskat
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har ökat.
Genomsnittsbeläggningen under året har varit 5,76 patienter per vårddygn jämfört med 4,26
föregående år. Budgetmålet för 2019 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej.
Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga

52 %
26 %
13 %
9%

Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av
externa kommuner samt Gläntan.
Enstaka patienter betalar sin behandling själv.

Upphandling
Sedan 2016-11-01 ansvarar en kanslitjänsteman med ansvarsområde
kvalitetssamordning/upphandling för Vårdförbundet Sörmlands uppdrag att samordna viss
upphandling åt medlemskommunernas socialtjänst - individ- och familjeverksamheten.
Övriga kommuner i Sörmland - Nyköping, Oxelösund, Trosa, och Gnesta - deltar också i den
samordnade upphandlingen genom avtal.
Upphandlingsverksamheten innehåller även en rådgivande funktion gentemot handläggare i
deltagande kommuner, där rådgivning ges per telefon och mejl. Frågorna rör oftast val av
vårdgivare eller avtalsfrågor.
Aktuell information om gällande ramavtal finns på förbundets hemsida. Dessutom
tillhandahåller förbundet USB-minnen till varje kommun med mer utförlig information om
ramavtal, förfrågningsunderlag samt de anbud vårdgivarna lämnat.
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Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSign, som är ett nätbaserat verktyg för
upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.

65 aktuella avtal inom ramen för VfS upphandlingsverksamhet fördelade
inom följande kategorier:
•
•
•
•

Vuxna med missbruk (22)
Konsulentstödda familjehem (12)
Skyddat boende (13)
HVB Ungdom 13-21, Missbruk (18)

Samrådsgruppen
Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande kravspecifikation inför
upphandlingarna sker med hjälp av en konsult och i nära samarbete med en samrådsgrupp. I
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande
kommun.
Under verksamhetsåret har inga samrådsträffar ägt rum.

Uppföljning av Inriktningsmål
Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en
god kvalitet till ett rimligt pris.
Målet uppnått. Under 2019 har en upphandling genomförts.
Inom avtalsområde HVB, unga 13-20 år med missbruksproblematik tecknades sammanlagt 18
ramavtal i två kategorier – Flickor och pojkar (kategori A) respektive enbart flickor (kategori
B).

Uppföljning av verksamhetsmål
Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med nytecknade
ramavtal. Det samlade resultatet av enkätundersökningen skall uppgå till minst 75 % av
maxpoängen i enkäten.
Målet är ej mätt. Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs
vanligtvis vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är
ansvariga för placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de
olika vårdgivarna. Under 2019 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon
utvärdering av avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras.
Verksamhetsmått
Kostnad per invånare i de medlemskommuner som anslagsfinansierar
upphandlingsverksamheten.
Kostnad per invånare i medlemskommuner 2,25 kr.
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Kvalitets- och servicemått
Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtals-kommuner erbjuds
ett utbud av vård- och behandlingsplatser, som väl motsvarar kommunernas behov, för
placeringar jämli22,3kt Socialtjänstlagen.
Målsättningen uppfylld. Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande
kravspecifikation inför upphandlingarna sker i nära samarbete med en samrådsgrupp. I
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande
kommun.
Genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög kvalitet,
när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att upphandlad
vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade.
Målsättningen ej uppfylld. Inga samråd har hållits under 2019. Upphandlingsverksamheten
upphör från och med 2020.
Uppmuntra återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande
ramavtal.
Målsättningen ej uppfylld. Det har varit betydande svårigheter att få till stånd en fungerande
e-enkät. De tekniska svårigheterna har inneburit att VfS fått inrikta sig på att ta till vara på
synpunkter, klagomål och inrapporterade avvikelser. Kontakten med handläggare,
verksamhetsledare och avtalsansvariga ute i kommunerna har fått ett naturligt sammanhang
och det har fungerat på motsvarande sätt mot leverantörerna. De synpunkter, klagomål och
avvikelser som kommit in har följts upp och kommunicerats mellan kommunerna och
leverantörerna tills vi har hittat en lösning på meningsskiljaktigheter eller att rapporterade
brister åtgärdats. Samtliga ärenden med tillhörande kommunikation redovisas sedan i ett
register.
Öka mängden hanterade klagomål/synpunkter från kommunerna.
Målsättningen uppfylld. Mängden verkar inte påverkas av information. Snarare verkar det
vara ett direkt resultat av den upplevda kvaliteten. Samverkan mellan vårdgivare och
kommuner har under året förtätats som ett direkt resultat av skrivningar i avtalsdokumenten
varvid det flesta meningsskiljaktigheter löses mellan parterna utan inblandning av VfS.

Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information
om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
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Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Två av fem familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.

Utåtriktad verksamhet
I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i samverkan
med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten kan variera
över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för samtal.
Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med Familjerätten i Eskilstuna,
enhetschef samt handläggare.
• Informationsträff familjerådgivningen Katrineholm med Vårdcentralen Lindens psykologer.
• Föräldragrupp på Familjecentralen Strängnäs vid två tillfällen.
• Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med kuratorer från primärvård
och psykiatri.
• Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med kuratorer från Mälarsjukhuset.
• Föräldragrupp Vingåker.
• Information anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem. Familjerådgivare har informerat
vid nio tillfällen.
• Stopp-möten (samverkansgrupp, våld i nära relation) vid tre tillfällen.
• Information för nyblivna föräldrar på Mödravården Mälarsjukhuset vid tre tillfällen.
• Information Familjecentralen Vårdcentralen City vid fyra tillfällen.
• Information Familjecentralen Vårdcentralen Torshälla
•

Inriktningsmål
Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda
hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer,
oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning.
Målet uppnått. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och familjecentraler. Samtal erbjuds till alla som vill ha en tid oberoende av ekonomisk ställning, etnisk
tillhörighet eller sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom swish eller
med faktura. Tillgång till tolk finns vid behov.
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I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i
samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade
relationer och i styvfamiljer.
Målet uppnått. Barnperspektivet kommer alltid i första hand. Om det är ont om tider prioriteras familjer där det finns barn.

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska ha
förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd under 2019.
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen.
Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd under 2019.
Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler
Målet uppnått. Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning på familjecentraler,
mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC).
Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt
Målet är ej mätt. Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en partner
i att lösa relationsproblem då problemen ofta uppstår i samband med tillökning i familjen enligt erfarenhet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla
kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas
och bli efterfrågade i ett tidigt skede.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)

1.Antal bokade samtal
Under verksamhetsåret har 2212 (1782) behandlingssamtal bokats, vilket innebär en ökning
jämfört med föregående år.
2.Antal genomförda samtal
Under verksamhetsåret har 1641 (1394) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en
ökning jämfört med föregående år.
3.Antal erbjudna samtal
Under verksamhetsåret har 2212 (1782) behandlingssamtal erbjudits.
4.Medelväntetid från tidsbokning till samtal
Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 9 (10) dagar.
5.Andelen nöjda klienter
Brukarundersökning ej genomförd under 2019.
6.Andel klienter som utsatts för hot och våld
Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika
tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varför dessa parametrar tagits bort.
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Ytterligare ett skäl till detta beslut är att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal
barn i familjerna till våldsparametern i programmet.
7.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer
Se punkt 6.
8.Antal nya, pågående och avslutade ärenden
639 (490) nya, 247 (162) pågående och 481 (502) avslutade ärenden under året.
9.Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3 % av den totala personalkostnaden.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.
21,80 kr

Kvalitets- och servicemått
Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.
Av 2212 samtal är 1641genomförda = 74%
Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.
Tid har erhållits inom 9 dagar
Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och
heltidstjänst som familjerådgivare.
Besöksfrekvensen motsvarar 2,5 inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst,
efterfrågan på tider har under året varit lägre än tidigare år.

Gläntans behandlingshem
Gläntans uppgift är att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och droger. Verksamheten har för närvarande Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner som beställare. Ramavtal finns med 17 externa kommuner. Fokus finns på att etablera affärsrelationer med
flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera
nyttoeffekter ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna. Samverkan med Region Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter inom
området är av yttersta vikt.
Gläntan bemannas med 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare, 1,0 ekonomibiträde och 0,2 administratör.
Verksamheten har tolv vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling, 2 platser
för utsluss/återbesöksdagar samt 2 platser för förlängd behandling.
Placeringen kan ske på frivillig basis enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt
Lagen om Vård av unga (LVU). Den unge kan ha neuropsykiatriska eller andra
funktionsvarianter, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av

35
247

att bli/vara drogfri och få en stabil social situation. Den unge ska vara motiverad till
förändring och aktivt deltagande i ett strukturerat behandlingsprogram.
Behandlingsarbetet är upplagt i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas, där 12stegsarbetet utgör grunden för förändringsarbetet med andra evidensbaserade metoder som MI
och Hap. Hur metoderna används styrs av individuella behov, upprättad genomförandeplan
samt var i motivationshjulet klienten befinner sig. Klienten ska förutom deltagandet i grupper
och individuella samtal även delta i fritidsaktiviteter.
En genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten, behandlingsplaneringen är
individuell, med föreläsningar och grupparbeten som fasta punkter. Förutom detta finns
utrymme för enskilda samtal. Behandlingsplaneringen utgår från socialtjänstens
utredning/uppdrag, och den vårdplan som beskriver klientens behov och förutsättningar.
Genomförandeplanen anger: målet med behandlingen inklusive delmål, tänkbara insatser i
tidsföljd, vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och när och hur en uppföljning ska
göras. Dokumentet är ett gemensamt redskap för klient och behandlingspersonal, revideras
regelbundet för att kunna påvisa en förändring av livssituationen.
För att få en fungerande vårdkedja med fortsatt vård på hemmaplan genomförs kontinuerliga
uppföljningar med klienten. Vid dessa möten deltar klienten, kontaktperson, representanter
från resursenheter och placeringsansvariga i respektive kommun. Träffarna utgår från en
agenda och klienten förbereder sig tillsammans med kontaktpersonen inför mötet. Målet med
mötet är att följa upp hur behandlingsarbetet fortskrider, förbereda klienten och dennes
nätverk för hemflytt samt att upprätta en plan det fortsatta behandlingsarbetet på hemmaplan.
Anhöriga till de som genomgår behandling på Gläntan erbjuds att delta i ett anhörigprogram.
Anhörigprogrammet genomförs i samarbete med Vårnäs behandlingshem.
En väl utvecklad/planerad eftervård är viktigt för att minska risken för återfall. Det är viktigt
att komma hem till ordnade förhållanden. Det kan vara svårt att acklimatisera sig vid
hemkomsten från behandling, det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Här bör
självhjälpsgrupper på hemmaplan bli ett stöd och fungera som en del i eftervården.
Alla klienter erbjuds en informationsträff tillsammans med handläggare innan eventuell
inskrivning. Informationsträffar för socialsekreterare och andra samarbetspartners har ägt rum
vid flera tillfällen under året. Information om verksamheten har även delgetts politiker, VfS
medlemskommuner och representanter för ev kommande medlemskommuner.
Gläntan arbetar aktivt för att göra bättre bedömningar kring den unges behov av avgiftning
och kommande behandling. Förberedelser kring kommande behandling sker idag strukturerat
genom samverkan med placerande kommun. Det har även skett en tätare samverkan med
Region Sörmland för att möta och se behov av andra diagnoser som ibland framträder när
ungdomen blir drogfri under behandlingstiden. Gläntan kan idag förbereda ungdomen för en
ev kommande neuropsykiatrisk utredning. Detta sker genom att man numera tar urinprov och
sänder till Region Sörmland för verifiering för att styrka den unges drogfrihet tidigt, så att en
utredning kan komma till stånd snabbare.
Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård, försörjningsstöd,
arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under och efter
behandlingen.
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Kvalitetsutveckling på Gläntan

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de
systemfel som uppstår i en verksamhet.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
enhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisas och diskuteras
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.
Inriktningsmål
Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans
behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan.
Målet uppnått. Unga med missbruksproblem kan få behandling på Gläntan, väntetiden från
informationstillfället till inskrivning har varit under fem dagar. En god samverkan har
skett kring avgiftning innan behandling, dels genom placerande kommuns sjukvård och dels
genom samverkan med Vårnäs behandlingshems avgiftningsenhet.
Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall möjliggöras
genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp
kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på hemmaplan planeras i god tid innan
vården avslutas.
Målet uppnått. En gemensam planering med placerande socialsekreterare har skett genom
informationsbesök med socialsekreterare och enhetschef. En vårdplan från placerande
kommun har upprättats av kommunen och Gläntan som ansvarig för behandlingen har
upprättat en genomförandeplan för behandlingstiden på Gläntan. Vården följs upp
kontinuerligt under behandlingstiden och en utslussplanering sker genom samverkan med
socialtjänsten genom besök i placerande kommun. Vid tid för genomförandeplan kommer
placerande socialsekreterare till Gläntans behandlingshem och vid tid för utslussplanering
sker planeringsmötet hos placerande kommun.
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik
och offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga
kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras.
Målet uppnått. Under året har 588 vårddygn nyttjats externt. Under 2019 har Gläntan ingått
ramavtal med Uppsala kommun. Informations-/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 5 tillfällen under året.

Uppföljning av verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn
Målet uppnått. Vårddygnen har ökat, 2007 vårddygn jämfört med 1754 (2018).
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Under året har 588 vårddygn nyttjats externt jämfört med 39 (2018).
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna. Minst fem
större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.
Målet uppnått. Ledningsgruppen för Gläntan med enhetscheferna från respektive
medlemskommun har träffats tre gånger under året. Ett första gemensamt möte med
Enhetschef Eskilstuna, Gläntan, Gläntans behandlare och Socialtjänstens socialsekreterare på beroendecentrum har skett vid ett tillfälle. Ny enhetschef i Strängnäs har varit på studiebesök på Gläntan. Enhetschefen har varit och informerat Socialnämnden i
Flen om Gläntans verksamhet. Enhetschef har träffat gymnasiestudenter på Hagagymnasiet i Norrköping för en preventiv föreläsning. Enhetschef har informerat studenter
från Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbetet med unga på Gläntans
behandlingshem. Enhetschef har informerat om Gläntan till Rotary och Liberala kvinnor som gästföreläsare.
I samverkan med Vårnäs har 3 gemensamma informationsträffar skett.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. Enhetschef har påbörjat Sobonas ledarskapsprogram. Samtliga har gått utbildning DOK-ung. Samtliga har fått brandutbildning. Samtliga har fått dokumentationsutbildning. Två behandlare har fullföljt CTL-utbildning. Två behandlare har utbildad sig i Kriminalitet som livsstil. En behandlare har påbörjat utbildning till Alkohol och drogterapeut.
Förbättra samverkan med Region Sörmland
Målet uppnått. Fortsatt god samverkan med Beroendecentrum i Eskilstuna. En sjuksköterska på Beroendecentrum är kontaktperson och fungerar som en länk mellan avgiftningen på Avd. 20 Mälarsjukhuset och ansvarig handläggare i ärenden från
Eskilstuna och Strängnäs kommun. Gläntan kan därigenom få stöttning i frågor rörande medicinering och neuropsykiatriska utredningar. Alla medarbetare på Avd. 20,
avgiftningsenheten har goda kunskaper om Gläntans behandlingshem och dess behandling. En samverkan med Avd. 20 gällande urinprovtagning och gemensam upphandling kring material är inledd. En god kontakt är även etablerad med Vårdcentralen i Vingåker som hjälper till i frågor rörande fysisk hälsa och med ungdomsmottagning. Gläntans behandlingshem har även inlett en samverkan med Region Sörmlands kurator specialiserad i sexuellt våld.
Styrmått och uppföljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem
3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs.
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Totalt 5 tillfällen under året.
Antalet genomförda vårddygn
Totalt 2007 vårddygn jämfört med 1754 under 2018
Väntetiden för placering från informationstillfället
Väntetiden under 5 dagar
Kostnad för kompetensutveckling
146 tkr har satsats på utbildningar och handledning
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Verksamhetsmått

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna
53,72 kr/invånare
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats inom två veckor från kontakten.
Målsättningen uppfylld. Plats kan beredas inom 5 dagar.
Enskilda presumtiva klienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet
till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning. Inskrivning till Gläntan görs av enhetschef, legitimerad sjuksköterska eller annan delegerad
personal.
Målsättningen uppfylld. Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning. Vid informationsbesök medverkar alltid två behandlare. Inskrivning sker av enhetschef eller delegerad
personal.
Behandlingspersonalen skall uppfylla kunskapskraven för certifiering för 12stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra klienterna en god
professionalitet i behandlingen på Gläntan.
Målsättningen uppfylld. Samtlig personal är certifierade i CTL.
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.
Målsättningen uppfylld. Klienterna erbjuds frukost, lunch och middag samt mellanmål och
kvällsmål. Därutöver finns fri tillgång till färsk frukt.

Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Under 2019 har en kurs hållits på hösten. Sammanlagt sex personer har genomgått
utbildningen och certifierats varav två har har varit medarbetare i Vårdförbundet Sörmland.
Personal
0,2 utbildningsansvarig
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som
är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder,
fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde,
uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.

Politisk organisation
Förbundsdirektion
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist (s), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Jesper Ek (l), Katrineholm
Nina Tuncer (s), Eskilstuna
Björn Carlsson (c), Flen
Thore Berggren (m), Strängnäs
Iréne Sandqvist (m), Vingåker

Insynsråd från Region Sörmland:
Jonas Lindeberg (vfp)
Camilla Holmgren (s)
Marian Loley (kd)
Revisorer
Elsy Hedlund (c), Strängnäs
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av Vingåkers kommuns fullmäktige utsedda revisorer för Vårdförbundet Sörmland,
har granskat Vårdförbundet Sörmlands verksamhet som bedrivits av direktionen under år
2019.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomfölts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2019 är uppfYllt. Förbundet
redovisar ett balanskravsresultat på 2080 tkr. Det redovisas l 038 tkr i orealiserade
reavinster och resultatet innebär att underskott från tidigare år är täckt.
Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning för år 2019.
Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.
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Tio av fjorton verksamhetsmål har utvärderats i årsredovisningen och bedömts som
uppfyllda. Fyra av målen har dock inte mätts under året. Utifrån redovisningen i
årsredovisningen instämmer vi i att de mål får verksamheten som har mälts har uppfYllts.
Vi bedömer alt förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter från granskning av styrning, uppföljning
och kvalitet inom familjerådgivningen (bilaga 2), delårsrappOli (bilaga 3), bokslut och
årsredovisning för 2019 (bilaga 4).
Vårnäs den 27 mars 2020

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar ( nr 2-4)
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Vård förbundet Sörm land
Revisorerna

Bilaga l

Revisorernas redogörelse för år 2019
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Under året har granskning skett av familjerådgivningen, delårsrapport samt bokslut och
årsredovisning.
Granskning av familjerådgivningen (Bilaga 2)
Syftet med granskningen är att säkerställa huruvida Vårdförbundet säkerställer en
effektiv och ändamålsenligt familjerådgivningsverksamhet med god kvalitet i
överensstämmelse med lagens intentioner. Den sammanfattade bedömningen är att detta i
stort uppnås.
Mätbara mål finns fastställda för verksamheten. Det finns former för uppföljning och
rapportering av verksamhetens utfall vilka följer strukturen i förbundet antagna
verksamhetsplan. l de fall mål och mått ej uppnås eller ej kan mätas har en beskrivning
av aktiviteter lämnats.
Det finns ett ledningssystem för familjerådgivningens systematiska kvalitetsarbete i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Här ingår verksamhetens övergripande
styrning samt dokumenterade rutinbeskrivningar och processer. Det har dock inte
framkommit att en kvalitetsberättelse som ska redovisas i samband med årsredovisningen
2019 har upprättats.
Det säkerställs att det finns tillräcklig kompetens hos de som anställs som
familjerådgivare. Hos befintliga rådgivare finns den kompetens som beskrivs i
Socialtjänstlagen.
Medborgaren bedöms ha lätt att Ta tillgång till verksamheten. Det uppdrag som getts i
budget om att under planperioden 2019 - 2021 särskilt uppmärksamma personer från
andra språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, har dock inte medfört någon
form av planering eller aktivitet
Genom kvalitets- och servicemått säkerställs att medborgaren får stöd av verksamheten
inom rimlig tid, vilket uppnås.
Utifrån granskningsresultatet ges följande rekommendationer:
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$

Säkerställ att en plan för verksamhet och ekonomi fastställs i tid.

o

Säkerställ att samtliga mål och mätetal som sätts för att följa upp verksamheten är
möjliga att mäta.

o

Dokumentera och följ upp
o

att metodutveckling och fortbildning sker för att möta nya problemområden, i
enlighet med uppdraget i budgetdokumentet,

o

prioriteringen inom det systematiska kvalitetsarbetet att höja personalens
kompetens.

•

Säkerställ att årsredovisningen innehåller en kvalitetsberättelse.

•

Utforma en planering för hur uppdraget att särskilt uppmärksamma personer från
andra språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, ska fullföljas.

Delårsrapport 2019 (Bilaga 3)
Granskningens syfte är att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med de
krav som ställs i kommunal redovisningslag, kommunallag och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som medlemskommunernas kommunfullmäktige
fastställt.
Resultatet för perioden uppgår till 3 222 tkr (-39 tkr), vilket är 3 101 tkr bättre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:

•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att förbundets delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.sjinnsjörutsättningar att målen kommer all
uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2019.
•

Vi bedömer, utitl·ån delårsrapportens åten·apportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2019
för de mål som följs upp i delårsrapporten. Åtta mål har följts upp i rapporten och sju av
dessa bedöms som uppnådda. Fem mål följs inte upp förrän i årsredovisningen.
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Bokslut och årsredovisning 2019 (Bilaga 4)
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2019 är uppfyllt.
Förbundet redovisar ett balanskravsresultat på 2080 tkr. Det redovisas l 038 tkr i
orealiserade reavinster och resultatet innebär att underskott från tidigare år är täckt.
Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning för år 20 19.
Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.
Vi bedömer att tio av fjorton verksamhetsmål har utvärderats i årsredovisningen och
bedömts som uppfyllda. Fyra av målen har dock inte mätts under året. Utifrån
redovisningen i årsredovisningen instämmer vi i att de mål för verksamheten som har
mätts har uppnåtts.
Vi bedömer att förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

257

Träffar med förbundet
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat träffar
med direktionens ordförande och förbundsledningen.
Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.

Våli anslag för 2019 var 200 tkr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Vårnäs den 2020-03-27

~~~

IngvarLi~

258

Granskning av
årsredovisning 2019
Vårdförbundet Sörmland

Annika Hansson
Stina Björnram

Revisionsrapport
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

2
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål medlemskommunernas fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål medlemskommunernas
fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-20 och direktionen
överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i medlemskommunerna.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets
verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller delvis upplysningar om viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysning om förbundets förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
5
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God ekonomisk hushållning
Medlemskommunernas fullmäktige har fastställt en verksamhetsplan med budget för
perioden 2019–2021 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse

Att under 2019 uppnå ett
Verksamhetens positiva
positivt resultat med lägst 1 % resultat om 3 118 tkr,
av omsättningen
motsvarar 7,68 % av
omsättningen.

Målet uppfyllt.

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2019-2021 i
genomsnitt uppgå till lägst ca
11 mnkr.

Målet uppfyllt.

Det egna kapitalet uppgår till
18 693 tkr för året.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan och budget 2019-2021. Av den
framgår att 10 av 14 verksamhetsmål är uppfyllda och 4 av 14 har man ej mätt.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den bedömning görs
då man i bokslutet inte mäter alla mål.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

6
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultaträkningen för förbundet har följande väsentliga avvikelser
noterats:
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om
kommunal bokföring och redovisning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna.
Skälen till avvikelserna framgår.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

7
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Inga avvikelser
förekommer

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Uppfyllt
Båda finansiella
målen uppfyllda.

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt
10 av 14 mål
uppfyllda, resterande
4 har man ej mätt i
samband med
bokslutet.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att i framtiden följa upp
samtliga verksamhetsmål.

8
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2020-03-27

Annika Hansson

Stina Björnram

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vårdförbundet Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2019-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.

9

268

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

96
(xx)

KS 2020/307

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet
RAR.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2019.
Sammanfattning av ärendet
RAR är ett samordningsförbund bestående av Region Sörmland och samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-28
Granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-08
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom@vingaker.se
Diarienummer
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Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 för
Samordningsförbundet RAR
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet
RAR.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt det enskilda ledamöterna i
densamma ansvarsfrihet för år 2019.
Beskrivning av ärendet
RAR är ett samordningsförbund bestående av Region Sörmland och samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen gör samma bedömning som samordningsförbundets revisorer, att
tillstyrka årsredovisningen 2019 och bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun.
Bilagor
Granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR

270

vingaker.se

2 (2)
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mordningsförbundet RA

i Sörmland

1. Inledning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210)
om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I förbundet ingår länets samtliga nio
kommuner, Försäkringskassan, Regionen samt Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja
samverkan mellan aktörerna inom området arbetslivsimiktad rehabilitering.

2. Förvaltningsberättelse
Viktiga händelser under året
Styrelsen respektive arbetsutskottet har sammanträtt fyra gånger.
Då det var valår 2018 tillträdde en ny styrelse under våren 2019 och den gamla styrelsen
avtackades. Det har inneburit att arbetsutskottet till viss del bytt ledamöter.
Totalt har nio personer varit anställda i förbundet, fem män och fyra kvinnor. En av de två
personerna som arbetat heltid på kansliet är förbundschefen. Under året har
en förbundschef gått i pension. En tillförordnad förbundschef arbetade 50 % under perioden
april-augusti och ersattes aven ny förbundschefi mitten på augusti.
Den tillförordnade förbundschefen var också processledare västra, vilket innebar att
omfattningen på uppdraget som processledare västra minskade från 100 % till 50 % under
motsvarande period.
Den 31 oktober gick även denna processledare i pension. Processledare norra övertog västra,
vilket innebar att processledartjänsten i västra och norra sedan 1 november är på 50 %. Vid
årets slut hade förbundet sju anställda, varav tre arbetar på kansliet och som stöd ESF-projekt,
tre är processledare för LSG och en person är projektledare för ESF-projektet Hälsofrämjande
etablering.
Medlemsmöten genomfördes i mars och november. Vid mötet i mars redovisades förbundets
insatser under 2019 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov avseende
2020. Vid medlemsmötet i november redovisades insatser under 2019 samt ett bedömt behov
av medel avseende 2020.
RAR har flyttat in i Regionens kanslihus i Nyköping. RAR hyr två rum av Regionen. Förutom
att lokalkostnaden minskar ger det samarbetsvinster. Under året har relativt få insatser
påböljats samtidigt som TUNA avvecklats.

3. Budget
Respektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastställt budgeten för
2019 till 16.000 tkr. Fördelning av finansieringen anges i lagstiftningen till 50% från
försäkringskassan/staten, 25% från regionen och 25 % gemensamt från länets nio
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kommuner. Kommunernas andel baseras på antalet invånare mellan 16-64 år per 1 november
året innan enligt statistik från SCB.

Fördelnin2 av medlemsinsatser per inv 16-64 år, per l nov 2017
Antal inv Andel
b/år 2019
kr/kvartal
HU'lIdman
Vingåker
3,0%
120234
30058
5105
3,7%
6277
147837
36959
Gnesta
Nyköping
751 289
187822
31899
18.8%
38979
3,9%
6620
155915
Oxelösund
54417
9242
5.4%
217669
Flen
11,1%
466379
Katrineholm
19802
116595
63407
37.3% 1493370
373343
Eskilstuna
11,9%
476436
Strängnäs
20229
119 109
1708i1
42718
4,3%
Trosa
7255
100% 4000000
1000000
Summa kommuner
169836
25% 4000000
1000000
Kommuner
25% 4000000
Landstinget
1000000
50% 8000000
2000000
Staten
4000000
16000000
Totalt
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Budget 2019
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4. Kommentarer till resultatet
Intäkter
Den ingående balansen 2019 var 2.684 tkr mkr, medlemsavgifter 16000 tkr och övriga
budgeterade intäkter 253 tkr. Totalt hade Samordningsförbundet 18 884 tkr att disponera
under 2019.
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Under året förbrukades totalt 15 864 tkr samtidigt som ingående balans, medlemsavgifter och
övriga intäkter uppgick till 18 937 tkr vilket medförde en utgående
balans per 191231 på 3073 tkr.
Styrelse och kansli
Kostnaden för styrelsen är något högre än budgeterat. Differens över
olika verksamhetsår beror på antalet möten och antal mötesdeltagare på dessa möten men
även var mötena förläggs.

Personalkostnaderna för 2019 var, precis som de 2018, höga beroende på pensionsavgångar.
Posten var svår att budgetera då både förbundschef och förbundssekreterare gick i pension
under året och osäkerhet rådde vid årets ingång om hur och när ersättare för dessa skulle
ersättas.
Lokalkostnaderna för kansliet var högre än budgeterat. Detta berodde på att kansliet flyttade i
början på året till lokaler vilket medförde engångskostnader som påverkade kostnaderna.
Posten administration är högre än budgeterat. Rekrytering av ny förbundschef och högre ITkostnader vid flytt till ny lokal bidrog till den högre kostnaden.
Samverkansstöd
Posten samverkansstöd avser löpande länsgemensamma aktiviteter som aktualiseras under
året. Den enskilt största insatsen under 2019 var konferensen "Ett friskare
Sörmland" arrangerad av Försäkringskassan och Region Sörmland. Den kostade 84tkr
och var den största kostnaden för samverkansstöd under året. Övriga kostnader på posten
var LSG-planeringsdagar, fyra i södra, en i norra och en i västra, tre utvecklings dagar för
TRIS samt en planeringsdag MISAM.
RAR-finansierade insatser

TUNA
Utfallet blev 815 tkr lägre än de beviljade medel. Orsaken till det lägre utfallet var att personal
i insatsen avslutade sina tjänster tidigare än planerat.
Vinka In i Katrineholm -Vingåker
Kostnaden för insatsen blev 778 tkr mot beviljat medel på 760 tkr.
Drivhuset Oxelösund
Bevilj at medel var 793 tkr och utfallet blev 618tk1'. Avvikelsen beror på lägre kostnad för
samordningstj änsten.
Processledare Södra-N orra-Västra
Utfallet blev något högre än budget beroende på högre personalkostnad (pension, utbetalning
av sparad semester) än budgeterat. Det lägre beloppet för processledare västra beror på att
processledaren delade sin tjänst som förbundschef under en period.
Stöd ESF-projekt
Utfallet blev 1754 tkr mot en budget på 1000 tkr. Syftet med denna post är att stödja
befintliga projekt samt användas vid nya ansökningar under året.
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Förbundet har under året haft två anställda som arbetat med att stödja ESF-projekt och
ansökningar. Både egna och externa. Personal har under året arbetat i och avslutat fyra ESFprojekt. Under året ansöktes och beviljades även tre ansökningar varav två av dessa startade
under 2019. Förbundet beslutade även att medfinansiera ESF-projekten Klara och
#Klm'Framtid med 250tkr vardera under 2019.
Övriga betydande kostnader är 300tkr av konsultinköp för ESF-ansökan Likes.
Tidiga insatser
En mindre insats som kostade 72 tkr mot beviljat medel 67 tkr.
Utvärderingar
2019 var det endast Drivhuset Oxelösund som det betalades en utvärdering för.
Utvärderingen fortsätter 2020.
Föräldrastödsutbildning
Också en mindre insats som kostade 112 tkr mot beviljat 112 tkr.
Kartläggning Aktivitetsersättning
Utfallet för insatsen blev 189 tkr mot beviljat 185 tIa.
Pilot Klara
4 del områden blev beviljade vardera 300 tkr för att utföra en pilot inför ESF projektet Klara.
Den totala kostnaden blev 1026 tkr då inte alla områden använde sig av det totalt beviljade
medlet.
Delområde 2 Trosa-Gnesta
Beviljat medel 800 tkr för 2019. Utfall 92tkr. Orsak till avvikelse uppges vara en
försenad st mi samt svårt att hitta en projektledare.
Rättinsats.se
Beviljat medel 2000 tkr för 2019-2020. Utfall 2019 blev 485tkr. Insatsen startade i september
2019 och fOlisätter till sista augusti 2020.
VIVA
Beviljat medel 950. Utfall 758. Orsak avvikelse är lägre personalkostnader.

5. RAR-finansierade insatser under året
TUNA
Under hösten 2018 och de första månaderna 2019 försökte LSG i västra och södra länsdelarna
med stöd av processledarna finna lokala finansieringslösningar vilket misslyckades. Samtliga
tre styrgrupper för TUNA beslutade om avveckling av verksamheterna. I juni var
TUNA officiellt avvecklat men i praktiken avslutades TUNA redan i början av
året. Kostnaden blev därmed betydlig lägre än budgeterat. Coacher kopplade till insatsen,
liksom samordnaren slutade tidigare än planerat.
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Vin lm-in

Projekt Vinka In startade i oktober 2016 i syfte att skapa en samverkansplattform dit unga kan
vända sig för att bli hänvisade till "rätt" instans, det som nu blivit SIKTA. RAR finansierar en
samordnare på halvtid samt lokaler. Den största delen av insatsen, coacher, finansieras av
pmierna.
Drivhuset Oxelösund
Samordningsförbundet finansierar en samordnare. Insatsen stmiade 2018 och fortsätter
även under 2020.
Drivhuset är ett utvecklingsproj ekt som finansieras under 2018-20. Under 2019 förlängdes
insatsen till 2020-12-31. Drivhuset är en samverkansplattform mellan parterna som syftar till
att utveckla samverkan mellan Oxelösunds kommun, Af, Regionen,
Försäkringskassan och näringslivet.
Processledare LSG
Sedan oktober 2016 finns processledare i samtliga tre länsdelar. Processledarna är
anställda av förbundet, förbundschefen är deras arbetsgivare men de ska arbetsledas av
respektive LSG.

I september beslutade styrelsen att förlänga finansieringen av processledare till den 31
december 2020, det vill säga ytterligare 6 månader.
I norra länsdelen har processledaren bl a arbetat med:
• Esf-projekten SSI, Klara, #Klar Framtid, Hälsofrämjande etablering, Likes, IMA
• TRIS
• Utveckling av handläggarnätverk MISAM (Unga funktionshindrade)
• RättInsats.se
I västra länsdelen har processledaren bl a arbetat med:
• TRIS
• TUNA
• Vinka In
• VIVA
• SIKTA
• Ett Friskare Sörmland
I södra länsdelen har processledaren bl a arbetat med:
• Drivhuset
• Ungdomens Hus
• TUNA
• TRIS
• Ansökan Gnesta-Trosa, delmoment 2
• Ett Friskare Sörmland
• Vägen till självförsörjning

Tidiga Insatser
Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Region Sörmland om tidiga insatser kring
sjukskrivningar. Kontakt mellan arbetsgivare, vården, och Arbetsförmedlingen.
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Utvärdering av insatser
Utvärderat Drivhuset för 2019.
Föräldrastödsutbildning
Tre heldagars handledarutbildning för att kunna hålla i föräldrautbildning. Barnuppfostran,
könsroller i interkulturella miljöer. 22 personer från länets kommuner har påböljat
handledarutbildningen.
Kartläggning Aktivitetsersättning
Försäkringskassan har gjort en kartläggning av unga med aktivitetsersättning.
Pilot Klara
Förstudieverksamhet/behovsanalys inför projektstmi Klara.
Trosa-Gnesta, delmoment 2
Kmiläggning av insatser riktade till individer med psykisk ohälsa och hur insatserna
fungerar.
Rättinsats.se
Påböljades i september 2019 och avslutas i augusti 2020.
Målgruppen är personer som är inskrivna på Af men inte fått någon insats under senaste
året. Målet är att få dem anställningsbara under 2020. De använder sig av metoden IPS.
VIVA
En insats för arbetsträningsplatser. Målgruppen är personer som varit sjukskrivna en längre tid
och behöver arbetsträning för att bli anställningsbara.

6.ESF
Samordningsförbundet har medverkat i mobiliseringsarbete till tre beviljade
socialfondsansökningar under 2019 och i mobiliserings arbete till två ansökningar som fick
avslag.
Klara
21 miljoner kr till projekt Klara för utrikesfödda kvinnor med RAR som projektägare och
kommunerna Oxelösund, Flen, KatrineholmNingåker samt AF Eskilstuna som medverkande
parter. Projektet stmiade den 1 september 2019 och ska pågå fram till 30 juni 2022.
#Klarframtid
23 miljoner kr till projekt #Klarframtid med Regionen som projektägare och kommunerna
Oxelösund, Katrineholm, Eskilstuna (Rekarnegymnasiet) Köping samt AF Eskilstuna som
medverkande parter. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 15 - 24 år som är utan
sysselsättning eller riskerar att hoppa av skolan. Projektet stmiade den 1 september 2019 och
ska pågå till 30 juni 2022. Förutom att ha initierat framtagande av ansökan bidrar RAR som
extern pati med 250 tkr per år till projektets medfinansiering.
Likes
23 miljoner kr till projekt Likes med RAR som projektägare och kommunerna Eskilstuna,
Strängnäs, Flen, KatrineholmNingåker samt Nyköping som projektpartners. Projektet ska
arbeta med att utbilda personer som står långt från arbetsmarknaden till enklare jobb inom
vård och barnomsorg. Arbetsgivarna sorterar ut de enklare arbetsuppgifterna till denna nya
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yrkesgrupp och låter undersköterskor och barnskötare koncentrera sig på de mer avancerade
arbetsuppgifterna. Projektet Startar 1 januari 2020 och pågår till 31 december 2022.

RAR har hjälp Katrineholms kommun med en ansökan för att arbeta med utrikesfödda
kvinnor i Fogelstadsgruppens anda med fokus på jämställdhet och
medborgarskap. Katrineholms kommun avser att lämna in en
ansökan till kommande utlysning 2020.
RAR medverkade i en ansökan för Eskilstuna kommun till Asyl och Migrationsfonden.
Ansökan på 72 miljoner kr var inriktad på att arbeta med integration i kommunens
segregerade bostadsområden. Asyl och Migrationsfonden utlyste 250 miljoner kr och det kom
in ansökningar för över 800 miljoner kr. I den konkurrensen blev det avslag på ansökan.
Pågående ESF-projekt
Projektet SSI, som syftade till att jämföra suggestopedimetoden med ordinarie SFIundervisning, avslutades 30 juni 2019. Den största skillnaden visades vara att
suggestopedieleverna hade bättre närvaro.
Projektet Hälsofrämjande etablering där RAR är ägare till ett av sex delprojekt under ledning
av Sveriges kommuner och Regioner statiade i november 2018 och ska pågå till december
2020.
Hälsoskola för nyanlända är en insats som utvecklats inom ramen för ESF-projektet IBIS.
Under 2019 har inblandad personal föreläst om insatsen på Finsam-dagarna och under
Almedalsveckan.
Den satsning som RAR och Regionförbundet i Sörmland startade 2014 för att stödja och
uppmuntra organisationer i länet till att söka Socialfondpengar har varit mycket framgångsrik.
Till och med den 13 december 2019 har 25 projekt beviljats med ett sammanlagt bidrag på
270 miljoner kr. Fram till nu har Sörmland erhållit 27 % av de medel ESF har tilldelat region
Östra mellansverige (ÖMS). I ÖMS ingår Sörmlands län, Uppsala län, Västmanlands län,
Örebro län och Östergötlands län.

7. Mål och måluppföljning enligt verksamhetsplan 2019
Långsiktiga mål, 3-5 år
1. Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde.
Det långsiktiga målet har tidigare undersökts med hjälp aven enkät riktad till representanterna
i de lokala samverkansgrupperna (LSG). Det gjordes inte under 2019 beroende på två byten
av förbundschef (april och augusti).
Någon granskning av ansöknings arbetet har heller inte gjOlis, av samma skäl.
Den nya förbundschefen har dock påbörjat dialoger med respektive ordförande i de lokala
samverkansgrupperna gällande processledarnas uppdrag, som är det enskilt största stödet och
insatsen för samverkan. Uppdragen som processledarna utför består av administrativt stöd,
kunskapsspridning/omvärldsbevakning och stöd för utveckling.
Administrativt stöd
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Det administrativa stödet är den tydligaste uppgiften och också den som är mest uppskattad.
Process ledaren sköter logistiken kring möten, skriver dagordning och minnesanteckningar. LSG
får stöd får att planera och administrera samverkansärenden på den lokala nivån.
Kunskapsspridning/omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i seminarier och konferenser. LSG
initierar oftast inte vad som ska omvärldsbevakas. Det sker på respektive processledares initiativ.
LSG uppger sig vara nöjda med omvärldsbevakningen.
Stöd får utveckling
Detta är den mest oklara uppgiften. Eftersom det är den uppgiften som är mest svårdefinierad blir
den beroende av hur LSG fårhåller sig till sitt uppdrag, omsättningen av representanter i LSG och
hur processledaren agerar i sitt uppdrag.
LSG uppger att processledarna bidrar till en positiv utveckling av samverkan.

Kortsiktiga mål
1. Upprätthålla och utveckla befintlig samverkansnivå samt utveckla minst en ny
insats finansierad av RAR i respektive länsdel under 2019.
Resultat: Södra, Vägen till självförsöljning, Delmoment 2 , Västra Viva, SIKTA
Norra, Rättinsats.se
2. Projekten IBIS och SSI ske resultera i att berörda medlemmar beslutar att
Hälsoskola och Suggestopedi ska utgöra ordinarie verksamheter.
Resultat: Regionen har implementerat Hälsoskola i hela länet. Två sjuksköterskor har anställts
för ändamålet.
Suggestopedimetoden används i SFI-undervisningen i flera kommuner och utgör därmed en
allt stÖlTe del av ordinarie verksamhet.
3. Samordningsförbundet ska bidra till att minst 2 ansökningar till EU:s fonder
godkänns under 2019.
Resultat: Tre ansökningar beviljades under 2019 - Klara, #Klarframtid och Likes
4. Bidra till ett friskare Sörmland genom att antalet individer som är sjukslaivna
minskar.
Resultat: Sörmland har fortfarande landets högsta sjukpenningtal. Målet är inte uppnått.
Möjligen kan finansieringen av Ett friskare Sörmland och Hälsoskola bidra men det går inte
att mäta.
5. Tillsammans med parterna utarbeta en överenskommelse om långsiktig
finansiering av Tuna.
Resultat: Någon överenskommelse har inte gjorts, målet är inte uppnått och TUNA
avvecklades under våren 2019.
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8. Ekonomisk redovisning
Balansräkningsanalys
På tillgångs sidan i balansräkningen har tillgångarna sjunkit med 1332 tkr till 8876 tkr j äm fö Ii
med 2018. Orsaken till det är förbundet har betalat fler fakturor per 191231 än året innan
vilket resulterat i en lägre kassa/bank(5972 tkr) än 2018.
Det egna kapitalet är på 3073 tkr vilket är 389 tkr högre än 2018. Orsak till det är framför allt
att några insatser inte förbrukat de medel som de beviljats.
Skulder består mestadels aven pensionsskuld (1623 tkr) och interims skulder (3780 tkr).
Pensionskostnaderna var höga för förbundet 2018 och 2019 pga pensionsavgångar. Dessa
betalas med en viss förskjutning vilket innebär att skulderna för 2018 och 2019 är uppbokade
men inte betalda och ligger därför som en skuld.
Interimsskulderna är till större delen förutbetalda medlemsavgifter för 2020 och fakturor
inkomna 2020 som tillhör 2019.
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9. Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i tkr om inte annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare.
Sammantaget innebär det att RAR:s redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god
redovisningssed. De redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad,
konsekvens, försiktighet, kontinuitet, periodisering och öppenhet.
Värderingsprinciper
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Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges . Anskaffningen klassificeras som anläggningstillgång när värdet exklusive
mervärdesskatt uppgår till minst 20 000 kronor.
Periodisering av löneskatt
I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 5 från 1999 har den
särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.
Pensionsskulden
RAR har försäkrat sina pensionsåtaganden utöver den avgiftsbestämda delen hos KP A. För
förtroendevalda ingår ersättning för pension i de arvoden som utbetalas. Arbetsgivaravgifter
för pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel
för 2019. Den pensionsskuld som finns 2019-12-31 är kortfristig och avser avgiftsbestämd del
intjänad 2019 samt upplupen löneskatt.
Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med ej kompenserad
öveliid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kOlifristig
skuld. Skuldens storlek har värderats i löneläge per 31 december 2019 samt med den
procentsats för arbetsgivaravgifter som gäller för 2019.
Ar betsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter bokas som generellt påslag.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbölj as anskaffnings året.
Avskrivningstider
Datorer - 3 år, Server - 5 år, Möbler - 8 år.
Redovisning av projekt som löper över flera år
Sedan 2009 redovisas kostnaderna för insatser som löper över flera år så att endast årets
kostnader belastar resultatet. Återstående åtagande redovisas som ansvarsförbindelse.
N ot 1
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Not 2: Förändring Eget Kapital
Belopp vid årets ingå~

Balanserat resultat
2444 DB

Förändring under året

Summa Eget kapital
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Årets resultat
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Förkortningar:
ESF - Europeiska Socialfo nden
IBIS- Integrations Bygget I Sörml and
SSI-Suggestopedisk SpråkInärning
IMA - Individuella Möjligheter till Arbete
MISAM- Myndigheter I Samverkan
RIGA- Rätt Insats Gemensamt Ansvar
TRIS- Tidig Rehabilitering I Samverkan
TUNA- Träning Utveckling Nära Arbetsli vet
LSG-Lokal Samverkansgrupp
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Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Ol'ganisationsnummer 222000-1792

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet RAR i SÖlmland, org nr 222000-1792, för verksamhetsåret 2019,
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper,
Vårt ansvar

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)
Uttalanden
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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Nyköping 31 mars 2020

~J~~

Norma Ingårda
Revisor utsedd av Nyköpings kommun
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
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1

Bakgrund
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet FinsamRAR Sörmland för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med
god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

1.2

•

att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt,

•

om räkenskaperna är rättvisande och

•

om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

1.3

•

Lag om finansiell samordning SFS 2003: 121 O, Kommunallag och lag om kommunal
bokföring och redovisning

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

•

Interna regelverk och instruktioner

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2 . Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den

1
2

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

2 (8)
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finansiella redovisningen i årsredovisningen . Övriga delar har endast granskats utifrån
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

•

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

•

Stickprovsgranskning av attest och utanordning

•

Sedvanlig bokslutsgranskning

1.3.1

Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1

Redovisningen
•

Verksamhetens intäkter
Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot
beslut, fakturering och inbetalning .

•

Verksamhetens kostnader
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

•

Kassa och bank
Substansgranskas mot externa underlag.

•

Kortfristiga skulder
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

•

1.3.1.2

Redovisningsprinciper och upplysningsplikt

Intern kontroll
•

"Ordning och reda"

•

Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna

•

Upphandlingar

3 (8)
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Förbundet har anlitat leverantör för utvärdering av projekt med ca 195 tkr. Tjänsten är
inte upphandlad då val av leverantör har skett med hänvisning till tidigare upphandling och ramavtal.
Förbundet har haft kostnader för leasing av bil för resor i projekt med ca 50 tkr. Förbundet bör utarbeta en resepolicy för resor i tjänsten .

1.3.2

Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och
med rätt belopp.
Förbundet erhåller Ersättning för mervärdeskatt "momsersättning" enligt Lag om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner, landsting , kommunalförbund och samordningsförbund (2005:807) för vilket ansökan skickas in varje månad. Därutöver redovisar förbundet skattedeklaration månadsvis avseende arbetsgivaravgifter och avdragen
skatt för personal. Beslutad momsersättning och utbetalning samt redovisade och betalda skatter och avgifter framgår av Skattekonto hos Skatteverket.
Vi konstaterar att det att det har förekommit kostnadsräntor vid tre tillfällen under året
med totalt ca 2 300 kr som har uppkommit som en följd av för sent inkomna inbetalningar av skatter och avgifter.

2

Resultat av granskningen

2.1

Arsredovisningen
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning .
Arsredovisningen är dock inte upprättad enligt den nya mall som meddelats av Finsam
i februari 2020. Jämfört med denna föreslagna utformning så saknar förbundets årsredovisning följande rubriker och områden:
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse strukturen innehåller inte följande rubriker
-

Översikt över verksamhetens utveckling

-

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

-

Händelser av väsentlig betydelse

-

Styrning och uppföljning av verksamheten

-

God ekonomisk hushållning , måluppfyllelse och ekonomisk ställning

-

Väsentliga personalförhållanden

-

Förväntad utveckling

Driftsredovisning .
I mallen finns även förslag till noter till resultat- och balansräkningarna.

4 (8)

294

Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31
2020-03-31

Den information som efterfrågas inom ramen för ovanstående rubriker ingår i huvudsak
i årsredovisningen för 2019 men som en del av andra rubriker/områden. Motsvarande
gäller notupplysningarna till resultat- och balansräkningarna. Av det skälet kan föreliggande årsredovisning accepteras men vi rekommenderar en omarbetning enligt Finsam samordningsförbunds riktlinjer inför att årsredovisningen för 2020 ska upprättas.

2.1.1

Iakttagelser

2.1.1.1

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Förbundet lämnar ingen redogörelse avseende Balanskravsresultat i årsredovisningen .
Detta förklaras dels av att det inte finns något balanskravsresultat att rapportera då förbundet inte haft några realisationsresultat samt varken har innehav av, eller redovisar
orealiserade resultat, från värdepapper.
Dels förklaras det av att förbundets egna kapital följer Nationella rådets rekommendation. Vi konstaterar att nivån på det egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 3 073 tkr
vilket innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital överstiger ramen
enligt Nationella rådets rekommendation som uppgår till 2 700 tkr. Ref. 2.5.2.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.

2.3

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Förbundets uppdrag i korthet:
•

Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå

•

Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån målet att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som
möjligt

•

Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen

•

Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas

•

Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs
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•

Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar dock att antagen budget
för 2019 är en ekonomi i balans.

2.3.1

Ekonomiska mål
Budget 2019 var ett utnyttjande av ingående eget kapital med 1 387 tkr att jämföra med
det faktiska utfallet ett överskott om 389 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader än budgeterat för samverkansinsatser.
Förbundets bedömning är att de ekonomiska målen är uppfyllda för 2019.

2.3.2

Verksamhetsmål
Målen för verksamheten anges för 2019. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för
måluppfyllelsen för respektive insats.
1. Medlemmarna anser att RARs stöd för samverkan skapar mervärde
2. Upprätthålla och utveckla befintlig samverksamnivå samt utveckla minst en ny
insats finansierad av RAR i respektive länsdel under 2019
3. Projekten IBIS och SSI ska resultera i att berörda medlemmar beslutar att Hälsoskola och Suggestopedi ska utgöra ordinarie verksamheter
4. Samordningsförbundet ska bidra till att minst 2 ansökningar till EU :s fonder godkänns under 2019
5. Bidra till ett friskare Sörmland genom att antalet individer som är sjukskrivna
minskar
6.

Tillsammans med parterna utarbeta en överenskommelse om långsiktig finansiering av Tuna.

Målen avseende punkt 5 och 6 ovan är inte uppfyllda men för övriga aktiviteter o insatser är målen uppfyllda varför förbundets samlade bedömning är att målen delvis är
uppfyllda.
Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat bland annat på nivån på årets resultat och att de
ekonomiska målen har uppnåtts.

2.4

Resultatet
Arets resultat uppgår till en vinst med 0,4 mnkr vilket kan jämföras med budgeterad förbrukning (förlust) av sparade medel med 1,4 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras
främst av att lägre kostnader för insatsen Tuna .
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2.5

Balansräkning

2.5.1

Korta fordringar
Korta fordringar avser kundfordringar med 2 498 (2 029) tkr vilket till övervägande del
avser fakturerade medlemsavgifter avseende 2020. Resterade avser skattefordringar
298 (299) tkr samt upplupna kostnader (förutbetalda kostnader) med -141 (298) tkr.

2.5.2

Kassa och bank samt kapitalförvaltning
Checkräkningskonto hos Nordea 5 972 (7 332) tkr och depåkonto hos Nordea med 251
(251) tkr. Förbundet har inga placeringstillgångar varken 2019 eller 2018.
Om förbundet inte har för avsikt att ha placeringstillgångar bör depåkonto avslutas.

2.5.3

Eget kapital
Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 3 073,9 (2 684,8) tkr. Detta överstiger per
2019-12-31 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparande medel som för
förbundet kan beräknas till 2 700 (2 700) tkr.

2.5.4

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder enligt leverantörsreskontran per 201912-31 med 0,3 (1,4) mnkr.
Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,2 (0,3) mnkr samt upplupna sociala avgifter och skatter avseende personal 1,6 (1 ,1) mnkr.
Arets pensionskostnaderna för nuvarande och tidigare personal uppgår till 3,0 (2,2)
mnkr, detta är förhållandevis höga kostnader ställt i relation till lönekostnaderna, ca 75
(45) %. En del av pensionskostnaderna utgörs avengångspremier. Utöver pensionskostnader erlägger förbundet löneskatt på dessa kostnader vilket förklarar att merparten av de upplupna personalkostnaderna avser skuld för löneskatt för åren 2018 o
2019 med 1,3 (0,8) mnkr.
Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 2 (O) mnkr och övriga upplupna kostnader till
1,7 (4,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av erhållna fakturor för insatser som utförts under 2019.

2.5.5

ESF-projekt
Samordningsförbundet har medverkat i mobiliseringsarbete till tre beviljade socialfondsansökningar under 2019. Förbundet har en samordnade roll för dessa ESF projekt vilket innebär att förbundet erhåller bidrag för egen del men även bidrag som avser
andra parter. Det som redovisas som intäkt av ESF-medel i resultaträkningen är den
del som belöper på förbundet.
Förbundet redovisar intäkter av ESF-medel när pengarna betalas in från ESF och kostnader från andra parter faktureras från andra parter i samband med att förbundet har
erhållit ESF-medel. Det innebär att för 2019 även finns redovisat intäkter och kostnader
som avser aktiviteter som utförts under föregående år.
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Enligt god redovisningssed ska ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Har bidrag
tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld . Motsvarande gäller om bidraget är avsett att täcka kostnader för
andra partners, då ska bidraget redovisas som skuld .
I takt med att förbundets verksamhet med ESF-projekt ökar (flera olika projekt med
flera olika partners i respektive projekt) alternativt omfattar flera partners och förbundet
har en samordnande roll rekommenderar vi en översyn och dokumentation av rutinerna
för ESF medel vilket omfattar; redovisning, avstämning, avtalsförhållande och avräkning med andra partners, samt rapportering till ESF.

2.6

Rekommendationer
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till förbundet:
• Avseende upphandlingar rekommenderar vi förbundet att följa antagen upphandlingspolicy och dokumentera val av leverantör för direktupphandlingar
överstigande 100 tkr.
• Avseende resor i tjänsten rekommenderar vi att förbundet utarbetar en resepolicy.
• Avseende skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter.
• Avseende årsredovisningen för 2020 rekommenderar vi att denna omarbetas
enligt den nya mall som tagits fram för Finsamförbunden
• Avseende depåkonto hos Nordea rekommenderar vi att detta avslutas om förbundet inte har för avsikt att placera medel.
• Avseende ESF-medel rekommenderar vi en översyn av redovisning och rapportering.

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Revidering av förbundsordning för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag på reviderad förbundsordning för
Vårdförbundet Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets
regi upphörde från och med 2020-01-01 samt beslut om avveckling och nedläggning
av Gläntans behandlingshem från och med 2020-07-02 behöver förbundsordningen
revideras under § 4, Ändamål. Under §7 revideras förbundsordningen med anledning
av att Landstinget Sörmland bildat Region Sörmland.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag ägarmöte
Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-07
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom@vingaker.se
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KS 2020/314

Revidering av förbundsordning för Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag på reviderad förbundsordning för
Vårdförbundet Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets
regi upphörde från och med 2020-01-01 samt beslut om avveckling och nedläggning
av Gläntans behandlingshem från och med 2020-07-02 behöver förbundsordningen
revideras under § 4, Ändamål. Under §7 revideras förbundsordningen med anledning
av att Landstinget Sörmland bildat Region Sörmland.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Då Vårdförbundets förändrats bör förbundsordningen revideras i enlighet med det.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den föreslagna revideringen
av förbundsordningen.
Bilagor
Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag ägarmöte
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Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR

Ralf Hedin
Kommunchef
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Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Medlemmar
1§

Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Katrineholms, Strängnäs, Vingåkers samt
Flens kommuner (förbundsmedlemmar).

1a§

Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning med ikraftträdande den 2020-07-01.
Förbundsordningen gäller från och med att den antagits i respektive fullmäktigeförsamling.

2§

Kommunalförbundets namn är Vårdförbundet Sörmland (Förbundet). Förbundet har sitt säte i
Vingåker.

3§

Tillkännagivanden om protokollsjustering ska ske på Vingåkers kommuns anslagstavla.

Ändamål m.m.
4§
Förbundets uppdrag är att svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens
område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att
svara för familjerådgivning för de ingående medlemskommunerna.

Det ankommer därvid på förbundet att
- ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård
- verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer
- ansvara för familjerådgivning. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga
kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser
- bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt
ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter
inom förbundet med denna inriktning

302

Föreskrifter för förbundet och dess verksamheter
5§

För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och
andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning och bilagda
reglemente för förbundsdirektionen (bilaga 1).

Organisation
Förbundsdirektion
6§

Förbundet skall vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion (direktionen).

7§

Direktionen skall bestå av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för varje
medlemskommun.
Enligt avtal med Region Sörmland ges närvarorätt vid förbundets direktionssammanträden
genom tre förtroendevalda insynsråd.
Region Sörmlands förtroendevalda ges möjlighet att ha med erforderligt tjänstemannastöd.

8§

Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt
mandattid skall tillämpas, när förbundsmedlemmarna förrättar val av direktionen.

9§

Förbundsdirektionen väljer, efter förslag från medlemskommunerna, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden. Dessa bör representera olika politiska partier.
Inför varje mandatperiod bestämmer direktionen vilken ledamot som skall fullgöra
ordförandens uppgifter, tills val av ordförande har förrättats.

Ekonomisk förvaltning
Budget
10 §

Direktionen skall i form av ett ägarmöte i april varje år samråda med kommunstyrelsen i
medlemskommunerna om budgetramarna samt en plan för ekonomin för den kommande
treårsperioden.
Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.
Innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet skall samråd ske med
förbundsmedlemmarna i form av ett ägarmöte.
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Vid varje sammankallat ägarmöte skall protokoll upprättas samt justeras av mötets ordförande
samt utsedd företrädare från en av de deltagande medlemskommunerna.

11 §

Direktionen skall upprätta tertialrapport och delårsrapport för andra tertialet över
verksamheten och lämna dessa till medlemskommunerna.

Lån och andra ansvarsförpliktelser
12 §

Förbundet får ta upp lån för sina verksamheter. Om förbundsmedlemmarna inte medger annat,
får den sammanlagda låneskulden inte vid något tillfälle överstiga 300 basbelopp.

Vårdförbundets tillgångar och skulder
13 §

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i vårdförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till förbundsmedlemmarnas befolkningsunderlag den 1 november året före
verksamhetsåret.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna
medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Finansiering av verksamheten
Kostnadstäckning
14 §

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas
genom anslag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna i förhållande till
befolkningsunderlaget.
Förbundsmedlemmarna skall i första månaden i varje kvartal, i förskott lämna anslag till
förbundets verksamhet med belopp som kvartalsvis motsvarar den andel som respektive
förbundsmedlem skall svara för. Slutlig reglering av totalt anslag från varje medlemskommun
sker per den 31 december verksamhetsåret.

Revision
15 §

Val av revisorer för granskning av Förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Fullmäktige i den kommun Förbundet har sitt säte (Vingåker) skall efter
samråd med övriga förbundsmedlemmar utse tre revisorer som är gemensamma för samtliga
förbundsmedlemmar.
För revisorer gäller samma mandattid som anges i 8 §.
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Varaktighet
16 §

Förbundet är bildat för obestämd tid.

Inträde
17 §

Beslut om medlemsinträde i Vårdförbundet Sörmland fattas av ägarna i consensus vid
ägarmöte.
Reviderad förbundsordning skall därefter tillställas medlemskommunernas fullmäktige för
godkännande.

Utträde
18 §

En förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i Förbundet. Uppsägningstiden skall
vid utträde vara tre år räknat från det kalenderår som närmast följer uppsägningstillfället.

19 §

Medlemskommun som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen göra anmälan om utträde
till Förbundet och samtliga övriga medlemskommuner.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan Förbundet och den utträdande
medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den utträdande medlemmen och
Förbundet. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder skall utgöra
grunden för en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske per den
tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet, om inte annat avtalas mellan den utträdande
medlemmen och Förbundet.
Om den utträdande medlemmen och Förbundet inte kan enas om förutsättningarna för utträde
skall frågan avgöras i enlighet med § 19.

Likvidation
20 §

Är samtliga kommunmedlemmar överens om detta skall Förbundet träda i likvidation.
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 §
är till ända, skall Förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av
direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i enlighet med de i § 13
angivna andelarna.
När Förbundet har trätt i likvidation skall Förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom en förvaltningsberättelse
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som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med
redovisning av skiftet av Förbundets tillgångar. Till berättelsen skall även fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens
beslut om vilken av Förbundets medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar
som hör till Förbundets arkiv. Redovisningen skall granskas av Förbundets revisorer som har
att avge revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetår som föregått
likvidationen som likvidationsfasen.
När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts
samtliga förbundets medlemskommuner, är Förbundet upplöst.

Ändring av förbundsordningen
21 §

Direktionen får väcka frågor om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.
Om en fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem, skall
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.

Initiativrätt
22 §

Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i direktionen.

Närvarorätt
23 §

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot, ersättare eller insynsråd i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Tvister
24 §

Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Ersättning till ledamöter och revisorer samt ersättare och insynsråd
25 §

Ekonomiska förmåner till ledamöterna, ersättarna och insynsråden i direktionen samt till
revisorer skall utgå enligt följande. Ordförande: Månadsarvode med 15 % av
riksdagledamotsarvodet.
Vice ordförande: Månadsarvode med 8 % av riksdagsledamotsarvodet. Övriga ledamöter i
direktionens arbetsgrupp (arbetsutskott): Månadsarvode med 4 % av riksdagsledamotsarvodet.
Sammanträdesarvode för ledamöter, ersättare, insynsråd och revisorer:
1,5 % av riksdagsledamotsarvodet.
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Ikraftträdande
26 §

Denna förbundsordning träder i kraft från och med att den antagits i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Vid denna tidpunkt upphör den tidigare förbundsordningen att gälla.

För Katrineholms kommun den
2020-

För Eskilstuna kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Vingåkers kommun den
2020-

För Strängnäs kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

_____________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Flens kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande
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medlemskommuner

Sammanträdesdatum

2020-04-23
Plats och tid

Beslutande
företrädare för medlemskommuner

Ledamöter i

förbundsdirektionen

Ersättare i
förbundsdirektionen

Insynsråd, Region
Sörmland

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringensdahtm

Vårnäs, Vingåker kIlO 00 -12 00
Ann-Sofie Wågström, ordförande kommunfullmäktige, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist, ordförande socialnämnden, Flen
Anneli Hedberg, ledamot kommunfullmäktige, Katrineholm
Jacob Högfeldt, ordförande kommunstyrelsen, Strängnäs
Anneli Bengtsson, ordförande kommunstyrelsen, Vingåker
Roger Ljunggren ordförande Katrineholm, Göran Gredfors, Eskilstuna
Monica Lindell Rylen, Strängnäs, Robet Skoglund, Vingåker
Nina Tuncer, Eskilstuna, Ewa Callhammar, Katrineholm, Thore Berggren,
Strängnäs, Irene Sandqvist, Vingåker
Camilla Holmgren, Jonas Lindeberg
Pia Carlsson, förbundschef
Martin Alm, verksamhetschef
Anna Thor, enhetschef
Göran Gredfors
2020-04-

//----'> "

Underskrifter
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Sekreterare

Pia Carlsson
Paragrafer

3-6

Ordförande

.

·z;E/~~.../.': . :......~.#.-::: ...................................
Justerande

_e&ran Gredfors

Organ

Ägarmöte i Vårdförbundet Sörmland

FÖlvaringsplats
för protokollet

Vårdförbundet Sörmlands kansli,
Vårnäs, Vingåker
Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151124 57

Underskrift
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Sammanträdesdatum

2020-04-23
§ 3 Val av protokolljusterare

Ägarmötet beslutar
att utse Göran Gredfors att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Verksamhetsåret 2019 - ekonomisk redovisning
Vårdförbundets årsresultat är positivt med 3,1 Mkr.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och
landsting har ökat med 1,2 Mkr jämfört med föregående år.
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 1,57
patienter per vårddygn har minskat i förhållande till föregående år
(1,99). Budget för externa placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Medlemskommunerna har nyt~at sina avtalade vårdplatser till
104,3 % inom det Öppna intaget (99,8%), vilket medför något högre
nyt~andegrad, än det som beräknats i budgeten.
Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som
även inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till 600
tkr inklusive avskrivningar.
Familjerådgivningen visar ett positivt ekonomiskt utfall med 377
tkr. Betydande för resultatet är en vakant tjänst under året.
Upphandlingsverksamheten visar ett positivtresultat med 373 tkr.
Betydande för resultatet är en vakant ~änst under året.
Gläntans behandlingshem redovisar ett positivt resultat med 1 668
tkr. Ett omfattande arbete med externa remittenter ger upphov till
resultatet.
§5
Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar för 2021

Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar för år 2021 har
utsänts med kallelsen.
Förslaget innebär att grundanslagen till verksamheterna uppräknas
med 3 % från föregående år.
Anslaget från Region Sörmland uppräknas preliminärt med
indexering enligt avtaL
Justerandes sign

{\!lr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-04-23
De fem medlemskommunernas anslag för Vårnäs behandlingshem
täcker 20 av totalt 26 platser.
Vårddygnsavgiften för externa uppdragsgivare föreslås höjas med
3 %, vilket innebär en höjning till 2 252 kr / vårddygn för
primärbehandlingen och 3 098 kr/vårddygn för
abstinensbehandlingen.
Vårddygnspriset för förlängd behandling på Vårnäs förelås höjas
med 3 % till 1 576 kr /vårddygn. Det beräknade patientantalet i
budgeten för Vårnäs är 6 patienter per vårddygn.
Överskottsmålet i budgeten är oförändrat 1 %.
Efter att förbundschefen avslutat redovisningen av förslaget frågar
ordföranden om ägarna kan godkänna detsamma.
Samtliga ägarföreträdare ställer sig positiva till förslaget.
Ägarmötet beslutar
att godkänna föreliggande förslag till budgetförutsättningar och
fastställa anslagsramar för år 2021.
§6

Revidering av förbundsordning

Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets regI upphörde från och med 202001-01 samt beslut om avveckling och nedläggning av Gläntans
behandlingshem från och med 2020-07-01 behöver
förbundsordningen revideras under § 4, ÄndamåL Under § 7
revideras förbundsordningen med anledning av att Landstinget
Sörmland bildat Region Sörmland.
Under punkten yttrar sig Anneli Bengtsson och Monica LindellRylen
Ägarmötet beslutar
att godkänna föreliggande förslag om reviderad förbundsordning

Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

98
(xx)

KS 2020/ 307

Hemställan av budget för 2021 - Samordningsförbundet
RAR
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgeten för 2021. Detta under
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärende
RAR är ett samordningsförbund bestående av Landstinget Sörmland, samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Varje år lägger RAR medlemsmöte fram ett förslag till budget som skickas ut till
samtliga medlemmar för att fastställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Hemställan Samordningsförbundet RAR
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samordningsförbundet RAR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-06
Handläggare

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

KS 2020/307

Hemställan av budget för 2021 - Samordningsförbundet
RAR
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.

Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgeten för 2021. Detta
under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
RAR är ett samordningsförbund bestående av Landstinget Sörmland, samtliga
kommuner i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. RAR:s mål är att
samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till
egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
Varje år lägger RAR medlemsmöte fram ett förslag till budget som skickas ut till
samtliga medlemmar för att fastställas.
Ärendets beredning
Ärendet har stämts av med ekonomichef och kommunchef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den föreslagna budgeten för
2021 förutsatt att övriga kommuner fattar likaledes beslut.
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Ekonomiska konsekvenser
Samordningsförbundet RAR föreslår att den totala budgeten för 2021 ska uppgå till 16
miljoner kronor, vilket är samma nivå som 2020. Förbundet finansieras till 50 procent
av staten, 25 procent Region Sörmland och 25 procent av Sörmlands kommuner.
Vingåkers andel uppgår år 2021 till 117 084 kronor. Summan är baserad på
invånarantal. Det tas höjd för summan i kommunens totala budget.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Hemställan
Granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet RAR
Ekonomienheten
Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

319

Samord ningsförbundet
RAR Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmlands
medlemmar - fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 28 februari 2020 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2020. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds,
som tidigare år till respektive medlem.
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2021 ska uppgå till 16
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2021 i
enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år(per 1 nov 2019 SCB).
Huvudman
Antal inv
Andel kr/år 2020
kr/kvartal
Vingåker
2,9%
117084
29271
5048
Gnesta
6439
3,7%
149347
37337
Nyköping
32347 18,8%
750258
187565
Oxelösund
6478
3,8%
150251
37563
Flen
9016
5,2%
209118
52279
Katrineholm
19979 11,6%
463394
115848
Eskilstuna
64441 37,4%
1494648
373662
Strängnäs
20998 12,2%
487029
121 757
Trosa
4,5%
7712
44718
178873
Summa kommuner
172458 100%
4000000
1000000
Kommuner
25%
4000000
1 000000
Region Sörmland
25%
4000000
1 000000
50%
Staten
8000000
2000000
16000000
4000000
Totalt

ng förbundet RAR i Sörmland

SAMORDNINGS FÖRBUNDET RAR SÖRMLAND
kontakt@rarsormland .se • www.rarsormland.se
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

99
(xx)

Ks §

KS 2020/247

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente 7 § framgår det att kommunstyrelsen är
hemvärnsnämnd samt civilförsvarsnämnd. Funktionen hemvärnsnämnd reglerades av
Hemvärnskungörelsen (§ 48a 1970:304) vilken har ersatts av Hemvärnsförordning
(1997:146). I hemvärnsförordningen återfinns inte längre begreppet
hemvärnsnämnd. Begreppet civilförsvarsnämnd reglerades av Civilförsvarslagen
(1960:74) vilken upphävdes 1995. Begreppen hemvärnsnämnd och
civilförsvarsnämnd bör därför utgå ur kommunstyrelsens reglemente då dessa inte
längre återfinns i gällande lagstiftning.
Även skrivelsen i § 7 om kommunstyrelsens funktion som krisledningsnämnd bör
utgå. I krisledningsnämndens reglemente § 6 framgår det krisledningsnämnden består
av kommunstyrelsens arbetsutskott samt för dem vardera två personliga ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-13
Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-13
Handläggare

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

KS 2020/247

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente 7 § framgår det att kommunstyrelsen är
hemvärnsnämnd samt civilförsvarsnämnd. Funktionen hemvärnsnämnd reglerades av
Hemvärnskungörelsen (§ 48a 1970:304) vilken har ersatts av Hemvärnsförordning
(1997:146). I hemvärnsförordningen återfinns inte längre begreppet
hemvärnsnämnd. Begreppet civilförsvarsnämnd reglerades av Civilförsvarslagen
(1960:74) vilken upphävdes 1995. Begreppen hemvärnsnämnd och
civilförsvarsnämnd bör därför utgå ur kommunstyrelsens reglemente då dessa inte
längre återfinns i gällande lagstiftning.
Även skrivelsen i § 7 om kommunstyrelsens funktion som krisledningsnämnd bör
utgå. I krisledningsnämndens reglemente § 6 framgår det krisledningsnämnden består
av kommunstyrelsens arbetsutskott samt för dem vardera två personliga ersättare.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att reglementet för kommunstyrelsen bör uppdateras för att
begrepp och funktioner ska överensstämma med gällande lagstiftning samt ordning
fastställt av kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen.
Bilagor
Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
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Flik 3.3

Reglemente för kommunstyrelsen
Revideringsförslag februari 2020
Borttagna stycken är rödmarkerade och överstrukna.
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Dokumenttyp
Riktat styrdokument
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Fastställd
Reglemente för kommunstyrelsen 2010-12-13
Gäller från 2011-01-01
Processägare
Senast reviderad
Kommunchef
KF 20xx-xx-xx, § x

1

Beslutande
Kommunfullmäktige
Detta dokument gäller för
Kommunstyrelsen

324

Reglemente för kommunstyrelsen
1§
För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente,
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder samt vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledningsfunktioner
2§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
3§
I kommunstyrelsens ledningsfunktioner ligger att leda och samordna bl.a.
- Utveckling av den kommunala demokratin
- Arbetsgivarpolitik
- Översiktliga planeringen av användning av mark och vatten
- Mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- Energiplanering samt energihushållning
- Trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning
- Informationsverksamheten
- Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- Arbetet med att effektivisera administrationen
- Utveckla informationsteknik och kommunikation (ITK)
- Utveckling av brukarinflytande
- Säkerhetsfrågor
- Turistverksamheten
- Folkhälsofrågor
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa frågor som handhas av
kommunens övriga nämnder och verka för att mål och riktlinjer på dessa områden ska
kunna uppfyllas.

2
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Styrfunktionen
4§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:
- Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra
framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållna annan nämnd.
- Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt.
- Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningscheferna.
- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
- Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade.
- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna.
- Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3
kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i.
- Årligen, senast den sista mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits
i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
fullmäktige.
- 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.
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Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaring och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaringen omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster
inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning
av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bl.a att:
- Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
- Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
- Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
- Handha inköp som är gemensamma för flera nämnder.
- Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
- Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning.
- Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning.
- I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts
till pensionsförpliktelser.
Personalpolitiken
6§
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt fullgöra de uppgifter som enligt lag,
förordning och kollektivavtal åligger arbetsgivarpart i anställningsförhållanden.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens lönbildning och lönesättning vid
nyanställning.
Kommunstyrelsen ska dock inte inom andra nämnders verksamhetsområde fullgöra
den förhandlingsrätt som föreskrivs i 11-14 samt 38 §§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet.
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Kommunstyrelsen ska besluta om stridsåtgärd eller lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
7§
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, hemvärnsnämnd,
krisberedskapsnämnd, krisledningsnämnd och arkivmyndighet.
Krisledningsnämnden får överta beslutanderätten från annan nämnd/nämnder.
Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn
till den specifika händelsens omfattning och art. Samtliga ledamöter i
kommunstyrelsen kan sammankalla krisledningsnämnden vid behov.
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter
- Som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:244)
- Som avses i lotterilagen (1994:1000)
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och samordnar innehållet i
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut
av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Övrig verksamhet
8§
Kommunstyrelsen har vidare hand om
-

-

-

Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring.
Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av
fullmäktiges handlingar.
Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är
jämförliga med dessa.
Svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden
enligt 7 kap. miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på
annan nämnd, och svara för förvaltning av sådana områden.
Trafiksäkerhetsfrågor
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9§

Svara för energirådgivning och arbete för utveckling av samhället mot hållbar
utveckling.
EU-samordning
Kommunens heraldiska vapen
De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd.

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter inom det kommunaltekniska
området, såsom förvaltning av gator och vägar, parker, låne- och bidragsgivning till
bostadsförsörjningen samt fastighetsförvaltning. Kommunalstyrelsen ansvarar också
för kommunens kostverksamhet.
Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt
där allmänheten får färdas fritt som det ankommer på kommunen enligt lagen med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Kommunstyrelsen ansvarar också för andrahandsuthyrning av kommunens lokaler.
Kommunstyrelsens uppgifter inom näringslivsområdet omfattar:
-

-

ansvar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja näringslivet i kommunen
Kontinuerligt förbättra kontakterna mellan skola och näringsliv samt genom ett
nära samarbete med i kommunerna verksamma föreningar och organisationer
stimulera det arbete dessa bedriver
Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet
Fördela resurser för utvecklingsprojektfinansierade av offentliga medel eller EUfonder
I samarbete med kommunstyrelsen tillgodose att en god beredskap finns för
lokaler och mark för näringslivets behov

Uppföljningsfunktionen
10 §
Styrelsen ska:
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
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5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner
och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan
och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Delegering från kommunfullmäktige
11 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- Vid behov ta upp lån inom den befogenhet som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit.
- Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt.
- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
befogenhet.
- Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, exporation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen, samt upplåta
tomträtt inom den befogenhet som kommunfullmäktige fastställt.
- Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
- I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt.
- Under fullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den
befogenhet som fullmäktigt fastställt.
- Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
- Föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen.
- I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
- Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- avge yttranden enligt kamerövervakningslagen (2013:460).
- Ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
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Antal ledamöter och ersättare
12 §
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar
val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Ordförandens uppgifter
13 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:
-

-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor
främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett
särskilt fall.

Kommunalråd
14 §
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minst ett kommunalråd.
Finns flera kommunalråd ska ett av dem vara kommunstyrelsens ordförande och ett
annat vara vice ordförande i styrelsen. Kommunalråd ska ha minst 40 % uppdragstid.
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Kommunalråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i
särskilt beslut. Kommunalråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Minoritetsföreträdare
15 §
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minoritetsföreträdare, insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd
uppdragstid om minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen.
Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige
angivit i särskilt beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men
inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Delgivning
16 §
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen eller
annan anställd som styrelsen bestämmer.
Utskott
17 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av
minst tre ledamöter och tre ersättare.
18 §
Om kommunstyrelsen bestämmer att det också ska finnas andra utskott ska 18-22 §§ i
reglemente om allmänna bestämmelser för Vingåker kommun tillämpas.
19 §
Utskott som avses i 17 § sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Folkhälsoberedning
Organisation
20 §
Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Sammansättning
21 §
Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd/insynsråd,
ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i
folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte kan delta i beredningen så går
respektive ersättare från respektive utskott in och ersätter.
_____
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Revidering av reglemente för Vingåkers kommunala
pensionärsråd
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige reviderar reglementet för Vingåkers kommunala
pensionärsråd.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av reglemente aktualiseras då det finns behov av att se över
sammansättningen av pensionärsrådet. Flera av de frågor som diskuteras i Vingåkers
kommunala pensionärsråd berör i hög grad samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde. Mot bakgrund av det föreslås att även samhällsbyggnadsnämnden ska
finnas representerad i pensionärsrådet.
Föreslagen förändring innebär att kommunstyrelsen utser två ledamöter,
socialnämnden utser två ledamöter och samhällsbyggnadsnämnden utser två
ledamöter.
Utöver det har några mindre grammatiska förändringar gjorts i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-17
Förslag till reviderat reglemente för Vingåkers kommunala pensionärsråd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-17
Handläggare

Kristin Löf
0151-191 22
kristin.lof@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/195

Revidering av reglemente för Vingåkers kommunala
pensionärsråd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige reviderar reglementet för Vingåkers kommunala
pensionärsråd.
Beskrivning av ärendet
Revidering av reglemente aktualiseras då det finns behov av att se över
sammansättningen av pensionärsrådet. Flera av de frågor som diskuteras i Vingåkers
kommunala pensionärsråd berör i hög grad samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde. Mot bakgrund av det föreslås att även samhällsbyggnadsnämnden ska
finnas representerad i pensionärsrådet.
Föreslagen förändring innebär att kommunstyrelsen utser två ledamöter,
socialnämnden utser två ledamöter och samhällsbyggnadsnämnden utser två
ledamöter.
Utöver det har några mindre grammatiska förändringar gjorts i reglementet.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av nämndservice. Socialchef, samhällsbyggnadschef samt
kommunchef har getts chans att yttra sig över ärendet.
Bakgrund
Tidigare har socialnämnden och kommunstyrelsen utsett tre ledamöter vardera i
pensionärsrådet.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att föreslagen förändring bidrar till en bredare kompetens och
bättre förankring i pensionärsrådet. På sikt kan det dock med hänvisning till resurser
vara aktuellt att dra ner antalet ledamöter utsedda av socialnämnd,
samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsen.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av ärendet. Antalet ledamöter utsedda av kommunen
kommer vara detsamma.
Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för Vingåkers kommunala pensionärsråd
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Vingåkers kommunala pensionärsråd
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ralf Hedin
Kommunchef
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Reglemente för Vingåkers kommunala pensionärsråd
§ 1 Syfte
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt
informationsutbyte mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet ska ll
verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas och förvaltningarnas
verksamhetsplanering.
§ 2 Uppgifter
Pensionärsrådet skall vara remissorgan i ärenden som berör pensionärer. Rådet skall
hållas informerat om planering och befintliga resurser beträffande samhällsinsatser för
pensionärsgrupperna. Därmed ska kommunens företrädare, i tidigt skede, inhämta
rådets synpunkter och förslag för beaktande i respektive ärendes handläggning.
Rådet ska vara representerat i arbetsgrupper vid framtagande av planer som rör
pensionärer. Det skall även vara ett forum för opinion och kunskapsspridande i den
demokratiska processen.
Kommunens förvaltningar och nämnder delges rådets uttalanden i form av
protokollsutdrag i den mån de berörs.
§ 3 Organisation
Pensionärsrådet lyder organisatoriskt under Socialnämnden.
§ 4 Sammansättning
Rådet ska ll bestå av representanter från dels Vingåkers kommun, dels
pensionärsföreningarna. Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen utser två ledamöter vardera. kommunstyrelsen, socialnämnden samt
pensionärsföreningarna. Socialnämnden och kommunstyrelsen utser tre ledamöter
vardera. Pensionärsföreningar som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen
kan vara representerade i rådet. Antalet ledamöter från pensionärsföreningen ska ll
vara en eller två ordinarie och en ersättare.
Pensionärsrådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och
vice ordförande bör företrädesvis utses bland representanter från Vingåkers kommun
politiker. Till sekreterare utses en tjänsteperson tjänsteman.
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§ 5 Arbetsformer
Sammanträdesplan skall upprättas inför varje kalenderår.
Rådet bör sammanträda fyra gånger per år, varav ett i anslutning till kommunens
budgetberedning. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice
ordförande eller mer än hälften av ledamöterna begär det. Mellan sammanträdena
finns möjlighet för pensionärsföreningarna att kontakta pensionärsrådets sekreterare
för att få svar på uppkomna ärenden eller frågor.
Kallelse och dagordning skickas till ordinarie ledamöter och ersättare senast 14 dagar
före rådets sammanträde. Förslag till förteckning över ärenden samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas.
§ 6 Ersättningar
De av pensionärsföreningarna utsedda ledamöterna omfattas inte av kommunens
regler för ersättning till förtroendevalda. Ersättning för resor som överstiger fem
kilometer till och från sammanträde betalas av kommunen.
§ 7 Fastställande av reglemente
Reglemente för det kommunala pensionärsrådet skall fastställas av
Kommunfullmäktige. Ändring/revidering av reglemente kan aktualiseras av Vingåkers
kommunala pensionärsråd et, S socialnämnden eller K kommunstyrelsen.
___________
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KS 2020/194

Revidering av reglemente för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige reviderar reglementet för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd.

Sammanfattning av ärendet
Revidering av reglemente aktualiseras då det finns behov av att se över
sammansättningen av funktionsrättsrådet. Flera av de frågor som diskuteras i
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd berör i hög grad samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde. Mot bakgrund av det föreslås att även samhällsbyggnadsnämnden ska
finnas representerad i funktionsrättsrådet.
Föreslagen förändring innebär att kommunstyrelsen utser två ledamöter,
socialnämnden utser två ledamöter och samhällsbyggnadsnämnden utser två
ledamöter.
Utöver det har några mindre grammatiska förändringar gjorts i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-17
Förslag till reviderat reglemente för Vingåkers kommunala funktionsrättsråd
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Vingåkers kommunala pensionärsråd Socialnämnden Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd
Socialnämnden Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av reglemente för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige reviderar reglementet för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd.
Beskrivning av ärendet
Revidering av reglemente aktualiseras då det finns behov av att se över
sammansättningen av funktionsrättsrådet. Flera av de frågor som diskuteras i
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd berör i hög grad samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde. Mot bakgrund av det föreslås att även samhällsbyggnadsnämnden ska
finnas representerad i funktionsrättsrådet.
Föreslagen förändring innebär att kommunstyrelsen utser två ledamöter,
socialnämnden utser två ledamöter och samhällsbyggnadsnämnden utser två
ledamöter.
Utöver det har några mindre grammatiska förändringar gjorts i reglementet.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av nämndservice. Socialchef, samhällsbyggnadschef samt
kommunchef har getts chans att yttra sig över ärendet.
Bakgrund
Tidigare har socialnämnden och kommunstyrelsen utsett tre ledamöter vardera i
funktionsrättsrådet.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att föreslagen förändring bidrar till en bredare kompetens och
bättre förankring i funktionsrättsrådet. På sikt kan det dock med hänvisning till
resurser vara aktuellt att dra ner antalet ledamöter utsedda av socialnämnd,
samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsen.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av ärendet. Antalet ledamöter utsedda av kommunen
kommer vara detsamma.
Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för Vingåkers kommunala funktionsrättsråd
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Vingåkers kommunala funktionsrättsråd
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ralf Hedin
Kommunchef
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Reglemente för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd
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Dokumenttyp
Reglemente
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Reglemente för Vingåkers
kommunala funktionsrättsråd
Processägare
Socialnämnden

1

Fastställd
2007-05-07, KF § 47

Beslutande
Kommunfullmäktige

Senast reviderad
2020-

Detta dokument gäller för
Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd
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Reglemente för Vingåkers kommunala
funktionsrättsråd
§ 1 Syfte
Funktionsrättsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt
informationsutbyte mellan Vingåkers föreningar för personer med
funktionsnedsättning och kommunen. Rådet skall verka för att personer med
funktionsnedsättning får sina synpunkter beaktade i nämndernas och förvaltningarnas
verksamhetsplanering.
§ 2 Uppgifter
Funktionsrättsrådet skall vara remissorgan i ärenden som specifikt berör personer med
funktionsnedsättning. Rådet skall hållas informerat om planering och befintliga
resurser beträffande samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Därmed
ska kommunens företrädare, i tidigt skede, inhämta rådets synpunkter och förslag för
beaktande i respektive ärendes handläggning.
Rådet skall vara representerat i arbetsgrupper vid framtagande av planer som rör
personer med funktionsnedsättning. Det skall även vara ett forum för opinion och
kunskapsspridande i den demokratiska processen.
Kommunens förvaltningar och nämnder delges rådets uttalanden i form av
protokollsutdrag i den mån de berörs.
§ 3 Organisation
Funktionsrättsrådet lyder organisatoriskt under Socialnämnden.
§ 4 Sammansättning
Rådet ska ll dels bestå av representanter från Vingåkers kommun
kommunrepresentanter, dels av Vingåkers föreningar för personer med
funktionsnedsättning. Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen utser två ledamöter vardera. Föreningar för personer med
funktionsnedsättning som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen kan utse
vara representerad i rådet. Antalet ledamöter från föreningarna skall vara en ordinarie
ledamot och en ersättare i rådet. Socialnämnden och Kommunstyrelsen utser tre
ledamöter vardera.
Funktionsrättsrådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordförande
och vice ordförande bör företrädesvis utses bland representanterna från Vingåkers
kommun. politiker , Till sekreterare utses en tjänsteperson tjänsteman.
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§ 5 Arbetsformer
En sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår.
Funktionsrättsrådet bör sammanträda fyra gånger per år, varav ett i anslutning till
kommunens budgetberedning. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande,
vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. Mellan
sammanträdena finns möjlighet för föreningarna att kontakta funktionsrättsrådets
sekreterare för att få svar på uppkomna ärenden eller frågor.
Kallelse och dagordning skickas till ordinarie ledamöter och ersättare senast 14 dagar
före rådets sammanträde. Kallelse och dagordning skall skickas på läsbart och
funktionellt media som är läsbart för samtliga. Förslag till förteckning över ärenden
samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på
sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.
§ 6 Ersättningar
De av föreningar för personer med funktionsnedsättning utsedda ledamöterna omfattas
inte av kommunens regler för ersättning till förtroendevalda. Ersättning för resor som
överstiger fem kilometer till och från sammanträde betalas av kommunen.
§ 7 Fastställande av reglemente
Reglemente för det kommunala funktionsrättsrådet ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Ändring/revidering av reglemente kan aktualiseras av Vingåkers
kommunala funktionsrättsrådet, socialnämnden eller kommunstyrelsen.
_____
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

102
(xx)

KS 2020/325

Utöka ramtilldelning till driften av Säfstaholms slott
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av förvaltningens ramtilldelning med
500 000 kr från år 2021 till förmån för personella resurser till driften av
Säfstaholms slott.
Sammanfattning av ärendet
Den kulturpolitiska viljeinriktningen har från och med den strategiska inriktningen
under mandatperioden 2016 - 2019 varit att utveckla verksamheten vid Säfstaholms
slott, utöka öppettiderna samt nyttja slottets tredje våning som hållits stängt under
många år. 2016-12-15 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 300 tkr till en
projektering av renoveringsåtgärder som skulle inkludera en kostnadskalkyl för dessa
åtgärder.
Sedan 2017 har slottet hållits stängt och den omfattade renoveringen påbörjades våren
2018. 2017-06-26 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 8,9 mkr för att
under ledning av Vingåkers Kommunfastigheter AB och i nära samarbete med
kommunledningsförvaltningen renovera Säfstaholms slott inom ramen för den
beviljade investeringsbudgeten. 2018-12-08 justerades investeringsbudgeten av
kommunfullmäktige till totalt 12,65 mkr.
Den 6 april 2020 sker slutbesiktningen och den 18 juni 2020 planeras invigningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-13
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-19
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-14
Handläggare

Elin Pettersson
0151- 19192
Elin.pettersson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/325

Utökad ramtilldelning Säfstaholms slott
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå
1. Kommunfullmäktige att besluta om en utökning av förvaltningens

ramtilldelning med 500 000 kr från år 2021 till förmån för personella
resurser till driften av Säfstaholms slott

Beskrivning av ärendet

Historisk bakgrund
Säfstaholms slott hade sin storhetstid när den blinde excellensen, greve Gustaf
Trolle Bonde (1773-1855) levde och verkade där. Under hans tid var slottet en
mötesplats för konst och musikälskare. Här samlade han sina vänner och flera
av samtidens konstnärer. Central belagd och med sina 2500 kvm är
Säfstaholms slott med intilliggande slottspark en naturlig mötesplats för våra
kommunmedborgare och ett spännande utflyktsmål för besökare.
Renoveringen
Den kulturpolitiska viljeinriktningen har från och med den strategiska
inriktningen under mandatperioden 2016-2019 varit att utveckla verksamheten
vid Säfstaholms slott, utöka öppettiderna samt nyttja slottets tredje våning som
hållits stängt under många år.
2016-12-15 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 300 tkr till en
projektering av renoveringsåtgärder som skulle inkludera en kostnadskalkyl för
dessa åtgärder.
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Sedan 2017 har slottet hållits stängt och den omfattade renoveringen
påbörjades våren 2018.
2017-06-26 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 8,9 mkr för att
under ledning av Vingåkers Kommunfastigheter AB och i nära samarbete med
kommunledningsförvaltningen renovera Säfstaholms slott inom ramen för den
beviljade investeringsbudgeten.
2018-12-08 justerades investeringsbudgeten av kommunfullmäktige till totalt
12,65 mkr.
Den 6 april 2020 sker slutbesiktningen och den 18 juni 2020 planeras
invigningen.
Driftsättande
Precis som för 200 år sedan så kommer nu Säfstaholms slott bli en kulturell
mötesplats för unga och gamla. Här kommer man bland annat som besökare få
ta del av Vingåkers historia, se hur livet kunde vara på slottet under greve
Gustaf Trolle Bondes tid, njuta av en god måltid i restaurangen, läsa en bok i
Lektyrrummet, prova på ett hantverk i en av tredje våningens skapande
verkstäder eller gå på någon av de konstutställningar som visas.
För att levandegöra ett sådant kulturhus, i storlek Säfstaholms slott, ställs det
stora krav på att driften fungerar. Av erfarenhet från andra liknande
verksamheter erfordras resurser till planering och organisering av kommande
utställningar, aktiviteter och musikarrangemang, ansvar för omdaningar av
utställningslokaler och löpande underhåll likväl som ansvar för biljetter, kassa
och bokningar, pedagogiskt kunniga guider för mottagande av skola,
barnomsorg och övriga besökare, ansvar för kreativa verkstäder på
tredjevåningen, för slottsbutik och reception samt ansvar för
omvärldsbevakningen och upprätthållande av den strategiska målsättningen för
Säfstaholms slott.
Inom befintlig ramtilldelning för Område Upplevelse (nuvarande Kultur och
fritid) finns det i dag utrymme för en heltidsarbetande kultursamordnare. För
att upprätthålla den dagliga driften behöver verksamheten bredda de personella
resurserna med en administratör, en kulturpedagog och en vaktmästare.
Ärendets beredning

Enhetschef kultur och fritid har ansvarat för beredningen. För att ge
allmängiltig grund till underlaget har Kultur- och fritidschefen tillfrågat
sörmländska kommuner med liknade verksamhet.
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Förvaltningens ståndpunkt

Det är få kommuner förunnat att stoltsera med ett slott mitt i den centrala orten.
Vingåkers kommun har gjort en stor investering genom en omfattande
renovering av slottet. För att kunna ta till vara förändringen krävs personer som
tar ansvar för den dagliga verksamheten. Konsekvenserna av att inte utöka
budgeten skulle bli att kommunen efter att ha genomfört en så omfattande och
kostsam renovering inte kommer att kunna nyttja slottets fulla potential.
Nuvarande bemanning skulle endast täcka en öppen butik samt någon enstaka
utställning. Övrig verksamhet med skapande verkstäder och planering och
genomförande av musikarrangemang kommer få stryka på foten.
Den organisatoriska placeringen av personalen ska vara på Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. vaktmästaren bör placeras på tekniska enheten
dock bör det göras tydligt att funktionen är avsedd för skötsel av slottet.
Kulturpedagog samt administratör placeras på slottet.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens äskanden omfattar 500 000 kr per år i utökad ram för
nyanställning av personal.
Dessa medel täcker kostnaderna för tjänsten som kulturpedagog.
Kostanden för administratör kommer kunna hanteras inom förvaltningens
nuvarande ram. Behovet av tjänstgöringsgrad av vaktmästare kommer noga
prövas innan något äskande av medel för tjänsten är aktuellt.
Beslutet skickas till

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-05-19

Au § 89
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(115)

KS 2020/325

Utöka ramtilldelning till driften av Säfstaholms slott
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av förvaltningens ramtilldelning med
500 000 kr från år 2021 till förmån för personella resurser till driften av
Säfstaholms slott.

Sammanfattning av ärendet
Den kulturpolitiska viljeinriktningen har från och med den strategiska inriktningen
under mandatperioden 2016 - 2019 varit att utveckla verksamheten vid Säfstaholms
slott, utöka öppettiderna samt nyttja slottets tredje våning som hållits stängt under
många år. 2016-12-15 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 300 tkr till en
projektering av renoveringsåtgärder som skulle inkludera en kostnadskalkyl för dessa
åtgärder.
Sedan 2017 har slottet hållits stängt och den omfattade renoveringen påbörjades våren
2018. 20 17-06-26 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 8,9 mkr för att
under ledning av Vingåkers Kommunfastigheter AB och i nära samarbete med
kommunledningsförvaltningen renovera Säfstaholms slott inom ramen för den
beviljade investeringsbudgeten. 2018-12-08 justerades investeringsbudgeten av
kommunfullmäktige till totalt 12,65 mkr.
Den 6 april 2020 sker slutbesiktningen och den 18 juni 2020 planeras invigningen.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det krävs
mer utförligt underlag av hur pengarna ska fördelas innan beslut fattas av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-13

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2020-05-19

84
(115)

Tid och plats
Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 09.00- 11:40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
Ing -Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 71-73
Ghita Sjösteen, kultur- och samhällsbyggnadschef §§ 71-73

Distans
Charlotte Prennfors (M), Ing Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Ralf Hedin, Ghita
Sjösteen och Elin Höghielm deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

71 - 99

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

85
(115)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

103
(xx)

KS 2020/248

Övertagande av statlig väg
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
förhandla fram ett avtalsförslag om övertagande av Bondegatan, Södra Parkvägen
och Järnvägsgatan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa avtalsförslag till kommunstyrelsen i oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Bondegatan är en infartsväg från väg 52 om man kommer från östlig riktning. Då
vägsträckningen är så pass bred och inbjuder till höga hastigheter har kommunen fört
en dialog med Trafikverket angående en ändring av vägens utformning.
Trafikverket har svarat att vägen är en landsbygdsväg som man inte vill förändra med
avsmalningar då det innebär ökat slitage och svårigheter med snöröjning med deras
maskiner. Trafikverket har kommit med förslag att kommunen tar över vägen för att
på så sätt få rådighet över den. Ett erbjudande har kommit där kommunen får överta
vägen samt att kommunen får 1 miljon kronor på grund av eftersatt underhåll.
Kommunens tekniska enhet har tagit fram ett kostnadsförslag för årlig driftkostnad på
310 000 kr/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-25
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-25
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienr

KS 2020/247

Övertagande av statlig väg Bondegatan, Parkvägen
och Järnvägsgatan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett avtalsförslag om
övertagande av Bondegatan, södra Parkvägen och Järnvägsgatan.
2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa avtalsförslag till
kommunstyrelsen i oktober 2020.
Beskrivning av ärendet
Bondegatan är en infartsväg från väg 52 om man kommer från östlig riktning. Då
vägsträckningen är så pass bred och inbjuder till höga hastigheter har kommunen fört
en dialog med Trafikverket angående en ändring av vägens utformning.
Trafikverket har svarat att vägen är en landsbygdsväg som man inte vill förändra med
avsmalningar då det innebär ökat slitage och svårigheter med snöröjning med deras
maskiner. Trafikverket har kommit med förslag att kommunen tar över vägen för att
på så sätt få rådighet över den. Ett erbjudande har kommit där kommunen får överta
vägen samt att kommunen får 1 miljon kronor på grund av eftersatt underhåll.
Kommunens tekniska enhet har tagit fram ett kostnadsförslag för årlig driftkostnad på
310 000 kr/år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadschef, trafikingenjör, teknisk chef och
arbetsledare tekniska kontoret.
Bakgrund
Bondegatan är en infartsväg från väg 52 om man kommer från östlig riktning. Den
östra delen av gatan är skyltat med 70 kr/h men då vägsträckningen är mycket bred
inbjuder det till höga hastigheter hos fordonsförare. Vid slottsområdet börjar 50 km/h
längs vilken det finns bebyggelse på vänstra sidan i form av radhus och därefter
kommer orangeriet. Hastigheten förändras till 40 km/h vid orangeriets slut innan
korningen Bondegatan/Ringvägen. Även vägsträckningen med 50 km/h är så pass
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bred att den inbjuder till höga hastigheter. Kommunen har fört en dialog med
trafikverket angående en ändring av vägens utformning vilka har svarat att vägen är en
landsbygdsväg och inte vill förändra med avsmalningar då det innebär ökat slitage och
svårigheter med snöröjning med deras maskiner. Trafikverket har kommit med förslag
att kommunen tar över vägen för att på så sätt få rådighet över den. Ett erbjudande har
kommit där kommunen får överta vägen samt att kommunen får 1 miljon kronor på
grund av eftersatt underhåll. Sträckningen som de har erbjudit är enligt den gröna
sträckningen i Figur 1 nedan, sträckningen är ungefär 3 km.

Figur 1 Sträckning Trafikverket har erbjudit kommunen att ta över

Kommunen arbetar även med en ny detaljplan för slottsområdet vilket man vill
utveckla och göra mer attraktivt. Vidare finns en ambition att skapa en välkomnande
infart till Vingåker. Vi har även ett Outlet-område längst Bondegatan där parkering
längst vägen skulle underlätta för besökarna vilket Trafikverket säger nej till.
Förvaltningens ståndpunkt
Det skulle vara mycket positivt för kommunen att kunna förändra, försköna och
förbättra vägen så som kommunen önskar. Ett kommunalt väghållarskap ger oss den
möjligheten. Förvaltningen anser dock att erbjudandet om 1 mkr inte kommer att täcka
initiala underhållskostnader för vägen.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har undersökt vad det skulle innebära att ta över vägen. Det skulle
innebära ökade kostnaderna för driften samt iordningställandet av vägen, se tabell 1
Då vägen är i så pass dåligt skick kommer den behöva en asfaltering i närtid. Det
initiala erbjudandet från Trafikverket är att vid ett övertagande skulle kommunen
erhålla 1 mkr för eftersatt underhåll. En asfaltering av vägen kostar ca 3,4 mkr vilket
innebär att kostnadstäckning för nuvarande underhåll inte uppnås.

357

vingaker.se

3 (3)
Tabell 1 Driftkostnader

Komponent
Asfalt
Gatubelysning
Snöröjning och
sandning/sandsopning
Slotterklippning
Dagvattenavgift?
Totalt

Beräkning
3 400 000 kr /15 år
25 stolpar á 2000 kr
25 000 kr + 20 000kr

Årlig kostnad [kr/år]
226 000
25 000
45 000

10 000 kr

10 000
306 000 kr/år

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad

Ghita Sjösteen
Samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

104
(xx)

KS §

KS 2020/246

Vändslinga för bussar vid Sävstaskolan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers kommunfastigheter AB i uppdrag att i
enlighet med bifogad beskrivning bygga en ny infart med tillhörande anpassningar
av vändslingan vid Sävstaskolan och förskolan Äppellunden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förändringen ska tas av
bolaget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att i rutiner för framtida projektering ska
kvalitetssäkring med ansvariga externa parter ingå.
Sammanfattning av ärendet
Vändslingan vid Sävstaskolan behöver göras om efter att det visat sig att den
nuvarande utformningen är för snäv för linjebussarna. Kostnaden för projektet
beräknas till 200 000 kr och ska tas av Vingåkers kommunfastigheter AB eftersom det
är bolagets mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-24
Bilaga 1. Kostnadsberäkning av ny utformning av vändslingan
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-19
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-21
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

Justering av vändslingan vid Sävstaskolan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå
1. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers kommunfastigheter AB i uppdrag
att i enlighet med bifogad beskrivning bygga en ny infart med tillhörande
anpassningar av vändslingan vid Sävstaskolan och förskolan Äppellunden.
2. Investeringskostnaden för förändringen ska tas av bolaget.
Beskrivning av ärendet
Vändslingan vid Sävstaskolan behöver göras om efter att det visat sig att den
nuvarande utformningen är för snäv för linjebussarna. Kostnaden för projektet
beräknas till 200 000 kr och ska tas av Vingåkers kommunfastigheter AB eftersom det
är bolagets mark.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har inhämtat
synpunkter från ekonomienheten samt Vingåkers kommunfastigheter.
Bakgrund
Vingåkers kommun har byggt en ny förskola, Äppellunden, som har plats för 100 barn
och ligger invid Sävstaskolan som har elever i årskurserna F - 6, dvs. i åldersspannet
6 - 12 år.
När den nya förskolan projekterades skapades en ny vändslinga för att anpassa
trafikrummet till den nya tillkommande trafiken (mattransporter, hämta/lämna barn,
personal) utöver den redan befintliga trafiken från kollektivtrafiken och skolskjutsar.
Syftet var också att få plats med mer parkering på området åt personalen då förskolans
öppnande även innebär mer personal med minst 20 personer.
När vändslingan var färdigställd och togs i bruk visade det sig att den är för snäv för
både vanliga och de längre linjebussarna. Risken för olyckor förstärks genom att det är
många barn i skolorna intill.
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Att barnen släpps av från bussen vid Herrgårdsvägen är inte något bra alternativ
eftersom de då rör sig i trafiken för att gå till skola/förskola. Idag används temporära
lösningar för att minska riskerna i avvaktan på en mer permanent och säker lösning.
Förvaltningen föreslår en ny lösning på vändslingan som ger en ny entré till området.
Den befintliga entrén finns kvar men blir endast utfart. Figuren nedan visar hur den
nya lösningen är tänkt.

Den nya lösningen möjliggör för bussen att komma in i vändslingan enkelt utan extra
svängrörelser. Den skapar även 5 nya parkeringsplatser. Den nya lösningen ger
grönyta, asfalterad infart, uppmålning p-platser och en ny dagvattenbrunn. Den nya
lösningen har fått ett pris på ca 200 000 kr enligt kostnadsförslag som kan ses i bilaga
1.
Förvaltningens ståndpunkt
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen menar att åtgärden är viktig eftersom
trafiksäkerheten kring våra skolor ska vara fullgod.
Marken tillhör Vingåkers kommunfastigheter AB, som därför ska ta kostnaden för
investeringen.
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Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna åtgärden beräknas kosta 2195 000 kr och investeringen ska tas av
Vingåkers kommunfastigheter AB i egenskap av markägare. Kostnadsberäkningen
finns i bilaga 1.
Bilagor

Bilaga 1. Kostnadsberäkning av ny utformning av vändslingan
Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ghita Sjösteen
Kultur- och Samhällsbyggnadschef
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Vingåker 2020-04-02
Vingåkers kommun fastigheter
Fredrik Fundberg

OFFERT
Betr. Markarbeten för ombyggnad infart vid Äppellunden Vingåker

Enligt er förfrågan
•
•
•
•

•
•

Schakt och ny överbyggnad i ny infart ( enligt skiss från fredrik)
Ny dagvattenbrunn inklledningdragning för nya fall
Asfaltering av berörda ytor
Kantsten likt befintlig typ B
Jordyta som besås med gräs
Målning linjer

Till en kostnad av 195000 kronor exkl. mvs

Reservationer
Följande ingår ej: sprängning, spontning,pålning vintertäckning, tjältining,
Flytt av kablar, besiktningskostnader, ritningskostnader eller saneringskostnader

Vi förutsätter att att vägar etc håller för tung trafik och att erhållna ritningar är skalenliga
Samt att manskapsbod eller liknande finns att tillgå på arbetsplatsen
till erforderlig personal

Förfrågningar besvaras av Peter Ljungqvist, 0708-303 444

Med vänliga hälsningar
Bygg & Schakt AB

~~
.~
Peter Ljungqvist
BYGG & SCHAKT AB
Nissa Jumbo loge1
643 93 Vingåker

Tel: 0151-303 44
Fax: 0151-301 40
Mail: info@byggschakt.se

Org.nr. 556416-3169
Vat: SE556416316901
Innehar F-skatt sedel
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

106
(115)

KS 2020/246

Au § 90

Vändslinga för bussar vid Sävstaskolan
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers kommunfastigheter AB i uppdrag att i
enlighet med bifogad beskrivning bygga en ny infatt med tillhörande anpassningar
av vändslingan vid Sävstaskolan och förskolan Äppellunden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förändringen ska tas av
bolaget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att i rutiner för framtida projektering ska
kvalitetssäkring med ansvariga externa patter ingå.

Sammanfattning av ärendet
Vändslingan vid Sävstasko lan behöver göras om efter att det visat sig att den
nuvarande utformningen är för snäv för linjebussarna. Kostnaden för projektet
beräknas till 200 000 kr och ska tas av Vingåkers kommunfastigheter AB eftersom det
är bolagets mark.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) gör ett tilläggsyrkande, att i rutiner för framtida projektering
ska kvalitetssäkring med ansvariga externa parter ingå.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar utskottet ställning till förslag
till beslut, därefter till tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt förslag .
Ordförande finner att utskottet godkänner tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-24
Bilaga l. Kostnadsberäkning av ny utformning av vändslingan
Protokollsutdrag Au § 59/2020

J usterandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2020-05-19

84
(115)

Tid och plats
Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 09.00- II :40 i sammanträdesrum Hjälmaren , kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin , kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin HöghieIm, ekonomichef, §§ 71·73
Ghita Sjösteen, kultur- och samhällsbyggnadschef §§ 71 -73

Distans
Charlotte Prennfors (M), Ing Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Ralf Hedin, Ghita
Sjösteen och Elin Höghielm deltar på distans via video länk.

Paragrafer

71 - 99

Sekreterare

Em~ström

Ordförande

Justerande

'JIdcb&tU~
A~ ~
Charlotte Prennfors
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
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(115)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

105
(xx)

KS 2020/289

Införande av kommunalt bostadstillägg
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa ett kommunalt bostadstillägg för brukare
med särskilda boendeformer inom funktionshinderomsorgen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att besluta om riktlinjer
för det kommunala bostadstillägget.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att det införs ett kommunalt bostadstillägg för att
möjliggöra rimliga hyror i nya bostäder enligt LSS §9 punkt 9.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-24
Förslag till riktlinjer
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-19
Beslutet skickas till
Funktionshinderomsorgen
Biståndsbedömarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-23
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/289

Införande av kommunalt bostadstillägg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa ett kommunalt
bostadstillägg för brukare med särskilda boendeformer inom
funktionshinderomsorgen.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till
socialnämnden att besluta om riktlinjer för det kommunala bostadstillägget.
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att det införs ett kommunalt bostadstillägg för att
möjliggöra rimliga hyror i nya bostäder enligt LSS §9 punkt 9.
Skäl till beslut
Möjliggöra för funktionshindrade att få en bostad som uppfyller myndighetskrav.
Ärendets beredning
Förvaltningen har tagit del av utformningen av kommunala bostadstillägg i andra
kommuner.
Bakgrund
Byggandet och inrättandet av nya gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS har
med allt högre krav från bland annat brandmyndigheter och Ivo blivit så dyrt att
ombyggkostnaden tas ut av hyresgästerna kan de med sina pensioner inte betala hyran.
Det kräver att kommunen på något sätt subventionerar hyran. Det kan ske på två sätt.
1. Kommunen sätter en lägre hyra och står för mellanskillnaden. Den principen
har tillämpats hittills i Vingåker.
2. Normal marknadshyra som täcker kostnaden tas ut av den enskilde men
samtidigt införs ett kommunalt bostadsbidrag som komplement till det statliga
bostadstillägget.
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Förvaltningens ståndpunkt
Det är absolut nödvändigt att åtgärda nuvarande servicebostad. Alla möjliga lösningar
innebär en hyreskostnad som inte ryms inom de pensioner som brukarna normalt har.
En lösning med kommunalt bostadsbidrag är att föredra då det är mer flexibelt och att
nivån på detta kan ändras mycket enklare än att i förhandling med hyresgästföreningen
genomföra stora hyreshöjningar.
Ekonomiska konsekvenser
De nu aktuella lägenheterna kommer att få en hyra på cirka 11 500 kr/månad. Det
statliga bostadstillägget kompenserar för hyror upp till 7500 kr i månaden. Ett
kommunalt bostadsbidrag på 95 % av mellanskillnaden skulle för 5 lägenheter då
kosta cirka 4000 kr*5*12 månader det vill säga 240 000 kr/år.
Vid en blockförhyrning av dessa lägenheter får kommunen tillbaka 18 % av hyran
vilket innebär 18 % av 690 000 kr det vill säga 124 000 kr. Nettokostnaden för
kommunen blir alltså cirka 120 000 kr/år. Kostnaden får bäras inom socialnämndens
budget då nämnden kommer att få stå för de betydligt större kostnader som kommer
att uppstå om omlokalisering av servicebostaden ej kan ske.

Bilagor
Förslag till riktlinjer
Beslutet skickas till
Funktionshinderomsorgen
Biståndsbedömarna

Dag Wallströmer
Socialchef
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Flik x.x

Riktlinjer för kommunalt bostadstillägg

Dokumenttyp
Riktlinjer
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Riktlinjer för kommunalt
bostadstillägg
Processägare
Socialnämnden

Fastställd
SN 2020-04-x, § x

Beslutande
Socialnämnden

Senast reviderad

Detta dokument gäller för
Socialförvaltningen

371

1§
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning, KBF, från och med 2020-07-01. Ansvarig nämnd är
Socialnämnden.
Ett införande av kommunalt bostadstillägg innebär förbättrade möjligheter för
personer med funktionsnedsättning att acceptera erbjuden bostad trots hög hyresnivå.
2§
Tillämpningsområde
En förutsättning för att KBF ska kunna beviljas är att den enskilde är folkbokförd i
Vingåkers kommun och har beslut om bostad med särskild service eller särskilt
anpassad bostad enligt 9.8 eller 9.9 § LSS eller beslut om bostad med särskild service i
form av gruppboende eller serviceboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).
3§
Ansvarsfördelning
Socialnämnden fattar beslut i ärenden om KBF. Prövning och beslut delegeras till
tjänsteman/handläggare på socialförvaltningen. Beslutet går inte att överklaga.
Ansvarig handläggare tar emot och behandlar ansökan, gör beräkning, bedömning och
beslutar om avslag eller bifall.
4§
Riktlinje
KBF utgår för brukare som har en hyra som överstiger gränsen för statligt
bostadstillägg, för 2020 motsvarar det 7500 kr/månad, och som uppbär statligt
bostadstillägg. KBF utgår med 95 % av hyran över 9 500 kr enligt formeln
(hyreskostnad - gränsen för statligt bostadstillägg)*0,95. Bostadstillägget utbetalas
som en reduktion på månadshyran.

1
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21

Sn § 61

73 (84)

SN 2020/99

Införande av kommunalt bostadstillägg
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att införa ett kommunalt
bostadstillägg för brukare med särskilda boendeformer inom
funktionshinderomsorgen.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till
Socialnämnden att besluta om riktlinjer för det kommunala bostadstillägget.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att det införs ett kommunalt bostadstillägg för att
möjliggöra rimliga hyror i nya bostäder enligt LSS § 9 punkt 9.
Byggandet och inrättandet av nya gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS har
med allt högre krav från bland annat brandmyndigheter och IVO blivit så dyrt att
ombyggkostnaden tas ut av hyresgästerna kan de med sina pensioner inte betala hyran.
Det kräver att kommunen på något sätt subventionerar hyran. Det kan ske på två sätt.
l. Kommunen sätter en lägre hyra och står för mellanskillnaden. Den principen
har tillämpats hittills i Vingåker.
2. Normal marknadshyra som täcker kostnaden tas ut av den enskilde men
samtidigt införs ett kommunalt bostadstillägg som komplement till det statliga
bostadstillägget.
Det är absolut nödvändigt att åtgärda nuvarande servicebostad. Alla möjliga lösningar
innebär en hyreskostnad som inte ryms inom de pensioner som brukarna normalt har.
En lösning med kommunalt bostadstillägg är att föredra då det är mer flexibelt och att
nivån på detta kan ändras mycket enklare än att i förhandling med hyresgästföreningen
genomföra stora hyreshöjningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-23
Förslag till riktlinjer

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

373

vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21

63 (84)

Tid och plats
Tisdagen den 21 april 2020 kl. 13.15-15.00 på kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Camilla Tiredai (S), tjänstg. ers.
Leif Skeppstedt (S), tjänstg. ers.
Jasmina Hedentorp (C), tjänstg. ers.
Marika Björkdal (M),
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Alan Grande, nämndsekreterare

Paragrafer

53-70

Datum för justering

2020-04-21

Sekreterare

Ordförande

c!I~~ . . . . ... ... . . .

M"~~
~und

Justerande
Irene Sandqvist
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Vingåkers
kommun

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21

64 (84)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatu m

2020-04-21

Datum för anslagsuppsättande

2020-04-22

Datum för anslagsnedtagande

2020-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

Marlene Mård

. . . . ... . . . . {)/~g~........... .

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

107
(115)

KS 2020/289

Au § 91

Införande av kommunalt bostadstillägg
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
lo Kommunfullmäktige beslutar att införa ett kommunalt bostadstillägg för brukare
med särskilda boendeformer inom funktionshinderomsorgeno
20 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att besluta om riktlinjer
för det kommunala bostadstillägget.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att det införs ett kommunalt bostadstillägg för att
möjliggöra rimliga hyror i nya bostäder enligt LSS §9 punkt 90

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det krävs
mer information i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-24
Förslag till riktlinjer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2020-05-19

84
(115)

Tid och plats
Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 09.00- II :40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 71-73
Ghita Sjösteen, kultur- och samhällsbyggnadschef §§ 71-73

Distans
Charlotte Prennfors (M), Ing Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Ralf Hedin, Gh ita
Sjösteen och Elin Höghielm deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

71 - 99

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

85
(115)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdrags best yrkande

~
378
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

106
(xx)

Ks §

KS 2020/22

Svar på medborgarförslag om självtvättsanläggning
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2020-01-11 där förslagsställaren skriver:
Ett förslag som jag har tänkt på ett tag är en självtvättbilanläggning vid infarten till
Vingåker vid rondellen. Det är inte alla bilägare som vill tvätta sin bil i en
automattvättanläggning. Som alternativ finns då endast tvättning på hemmaplan och
det är ju inte att rekommendera.
Förvaltningen svarar att vid infarten vid väg 52 finns det enligt detaljplan möjlighet att
anlägga en sådan anläggning som medborgaren önskar. Det är dock inte något som
kommunen kan eller ska driva i egen regi. I denna typ av verksamhet ska och får
kommun inte konkurrera på den privata marknaden. Detta måste drivas i privat regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-27
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se

Trafikingenjör
Diarienummer

KS 2020/22

Svar på medborgarförslag- Självtvättsanläggning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Kommunfullmäktige besluta om att medborgarförslaget är besvarat
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-01-11 med förslag om att anlägga en
självtvättsbilanläggning vid infarten vid väg 52.
Vid infarten vid väg 52 finns det enligt detaljplan möjlighet att anlägga en sådan
anläggning som medborgaren önskar. Det är dock inte något som kommunens kan
eller ska driva i egen regi. Detta måste drivas i privat regi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2020-01-11 med följande:
Ett förslag som jag har tänkt på ett tag är en självtvättbilanläggning vid infarten till
Vingåker vid rondellen. Det är inte alla bilägare som vill tvätta sin bil i en
automattvättanläggning. Som alternativ finns då endast tvättning på hemmaplan och
det är ju inte att rekommendera
Förvaltningens ståndpunkt
Vid infarten vid väg 52 finns det enligt detaljplan möjlighet att anlägga en sådan
anläggning som medborgaren önskar. Det är dock inte något som kommunens kan
eller ska driva i egen regi. I denna typ av verksamhet ska och får kommun inte
konkurrera på den privata marknaden. Detta måste drivas i privat regi.
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Det finns en tvättanläggning vid OKQ8 i Vingåker där det både finns själv- och
automattvätt. I övrigt när det gäller hur man lämpligast tvättar sin bil så finns det
information om detta finns på kommunens hemsida.
Bilagor
Medborgarförslag 2020-01-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

381

Från: Bruni Artus <bruni131133@gmail.com>
Skickat: den 11 januari 2020 20:15
Till: Kommun <kommun@vingaker.se>
Ämne: Medborgarförslag Vingåkers kommun
Hej,
ett förslag som jag har tänkt på ett tag är en självtvättbilanläggning vid infarten till vingåker vid rondellen.
Det är inte alla bilägare som vill tvätta sin bil i en automattvättanläggning. Som alternativ finns då endast tvättning på
hemmaplan och det är ju inte att rekommenderar.
Vägen mellan V-åker och Österåker och vidare till korsningen Läppe alternativ Äs (Julita) är sedan några år stark trafikerad
med tunga lastbilar med släp. Vet man om vägbeläggningen tål dessa tunga laster? Vare en begränsing, t.ex. endast till 3
ton, en möjlighet?
Jag skulle bli tacksam om svar ifrån er.
Med vänliga hälsningar
Brunhilde Artus

382
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

107
(xx)

Ks §

KS 2020/35

Svar på medborgarförslag om begränsning av
fordonsvikt
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2020-01-11 där förslagsställaren skriver:
Vägen mellan Vingåker och Österåker och vidare till korsningen Läppe alternativ Äs
(Julita) är sedan några år stark trafikerad med tunga lastbilar med släp. Vet man om
vägbeläggningen tål dessa tunga laster? Vore en begränsning, tex endast till 3 ton, en
möjlighet?
Förvaltningen svarar att tunga transporter är ett måste för att samhället ska fungera.
Transporterna är hänvisade till större vägar och man ser helst att man använder dessa
till det. Kommunen kan hänvisa farliga transporter till vissa vägar, däremot kan vi inte
förbjuda att åka. Vägen till Österåker vidare mot Julita är inte en riksväg men är ändå
en större väg.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Medborgarförslag 2020-01-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-27
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se

Trafikingenjör
Diarienummer

KS 2020/35

Svar på medborgarförslag- Begränsning av
fordonsvikt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Kommunfullmäktige besluta om att medborgarförslaget är besvarat
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-01-11 med förslag om att begränsa
fordonsvikten på väg 582 till 3 ton.
Den nämnda vägen är statlig och eventuella frågor hänvisas vidare till dem, kontakt
genom trafikverket@trafikverket.se. En begränsning till 3 ton är ingen möjlighet vad
kommunen kan se.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2020-01-11 med följande:
Vägen mellan Vingåker och Österåker och vidare till korsningen Läppe alternativ Äs
(Julia) är sedan några år stark trafikerad med tunga lastbilar med släp. Vet man om
vägbeläggningen tål dessa tunga laster? Vare en begränsning, tex endast till 3 ton, en
möjlighet?
Förvaltningens ståndpunkt
Tunga transporter är ett måste för att samhället ska fungera. Transporterna är
hänvisade till större vägar och man ser helst att man använder dessa till det.
Kommunen kan hänvisa farliga transporter till vissa vägar däremot kan vi inte
förbjuda att åka. Vägen till Österåker vidare mot Julita är inte en riksväg men är ändå
en större väg.
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Den nämnda vägen är statlig och eventuella frågor hänvisas vidare till dem, kontakt
genom trafikverket@trafikverket.se. En begränsning till 3 ton är ingen möjlighet vad
kommunen kan se.
Bilagor
Medborgarförslag 2020-01-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

385
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Från: Bruni Artus <bruni131133@gmail.com>
Skickat: den 11 januari 2020 20:15
Till: Kommun <kommun@vingaker.se>
Ämne: Medborgarförslag Vingåkers kommun
Hej,
ett förslag som jag har tänkt på ett tag är en självtvättbilanläggning vid infarten till vingåker vid rondellen.
Det är inte alla bilägare som vill tvätta sin bil i en automattvättanläggning. Som alternativ finns då endast
tvättning på hemmaplan och det är ju inte att rekommenderar.
Vägen mellan V-åker och Österåker och vidare till korsningen Läppe alternativ Äs (Julita) är sedan några år
stark trafikerad med tunga lastbilar med släp. Vet man om vägbeläggningen tål dessa tunga laster? Vare en
begränsing, t.ex. endast till 3 ton, en möjlighet?
Jag skulle bli tacksam om svar ifrån er.
Med vänliga hälsningar
Brunhilde Artus
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http://w3d302/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=350942&frame=1

2020-01-17

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-06-01

108
(xx)

Ks §

KS 2019/610

Svar på medborgarförslag om upprustning av lekparken i
Högsjö
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska enheten genomför 2020 en handlingsplan får de l7st kommunala lekplatser
som finns i kommunen, för att kunna prioritera vilken/vilka som har störst behov av
upprustning.
Förvaltningen hänvisar till handlingsplanen för större investeringar. Lagning och
mindre åtgärder kommer att ske under 2020 i Högsjö. Investeringspengar får framtida
investeringar i kommunala lekplatser kommer förvaltningen att ansöka om.

BeSlutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-19
Medborgarfårslag 2019-11-12

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-19
Handläggare

Henrik Janson
0151-19164
Henrik.Janson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/610

Svar på medborgarförslag- Upprustning av
lekplatsen i Högsjö
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att

1. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget besvarat
Beskrivning av ärendet

Medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Högsjö
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund

Hänvisar till medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Högsjö. Tekniska
enheten genomför 2020 en handlingsplan för de 17st kommunala lekplatser som
finns i kommunen, för att kunna prioritera vilken/vilka som har störst behov av
upprustning.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen hänvisar till handlingsplanen för större investeringar. Lagning och
mindre åtgärder kommer att ske under 2020 i Högsjö. Investeringspengar för
framtida investeringar i kommunala lekplatser kommer förvaltningen att ansöka
om.
Ekonomiska konsekvenser

Uppskattad kostnad för total upprustning av lekplatsen 300.000kr
Bilagor

Medborgarförslag 2019-11-12
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
388

Vingåkers
kommun
l (1)

Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
[ Datum:

1:2/1/ - /3

Dnr:
(Fylls i av registrator)

Från:
Namn:

/
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Adress:
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Förslaget
(Presentera här kort ditt medborgarförslag)
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Underskrift:
Namnförtydligande:
Skriv ut ifylld blankett och signera Skicka till ovanstående adress.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

109
(xx)

KS 2019/618

Svar på medborgarförslag om att fördela blomsterlådor
proportionellt mellan kransorterna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 ställer Tekniska enheten ut 10 stycken urnor med sommarblommor i
kransorterna. Räknat på antal kronor per invånare i kransorterna och i tätorten så är
urnorna rättvist fördelade i kommunen även om antalet urnor kan vara olika då vissa
är större och dyrare än andra. 2019 kostade sommarblommor 90.000 kronor 2019 för
hela kommunen (9111 invånare) och av dessa gick 6.000 kronor för Högsjös
planteringar (674 invånare). Kostnaderna kan variera från år till år beroende på vilka
blommor som planeras. Detta innebär att vissa är blir det mer per innevånare i vissa
områden och andra år mindre. 2019 var genomsnittet 9,87 kr/innevånare och Högsjös
del var 8.9 kr/innevånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-18
Medborgarförslag 2020-01-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-18
Handläggare

Laura Bende
0151-19171
Laura.Bende@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/618

Svar på medborgarförslag – Fördela sommarens
blomsterlådor proportionellt så att kransorterna får
sin del
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1.

Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget besvarat

Beskrivning av ärendet

Medborgarförslag om att fördela sommarens blomsterlådor proportionellt så att
kransorterna får sin del.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund

Hänvisar till medborgarförslag om att fördela sommarens blomsterlådor
proportionellt så att kransorterna får sin del. Sedan 2018 ställer Tekniska enheten
ut 10 st urnor i olika storlekar med sommarblommor i kransorterna.
Förvaltningens ståndpunkt

Räknat på antal kronor per invånare i kransorterna och i tätorten så är urnorna
rättvist fördelade i kommunen även om antalet urnor kan vara olika då vissa är
större och dyrare än andra. 2019 kostade sommarblommor 90.000 kronor 2019
för hela kommunen (9111 invånare) och av dessa gick 6.000 kronor för Högsjös
planteringar (674 invånare). Kostnaderna kan variera från år till år beroende på
vilka blommor som planeras. Detta innebär att vissa är blir det mer per innevånare
i vissa områden och andra år mindre. 2019 svar genomsnittet 9,87 kr/innevånare
och Högsjö del var 8.9 kr/innevånare.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för en urna ligger runt 10,000 kronor per år inklusive material och
arbetstid.
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Bilagor

Medborgarförslag 2019-11-12
Beslutet skickas till

Förslagsställaren

392
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Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum: 12 nov. 2019
Dnr:
(Fylls i av registrator)

Från: Yngve Andersson
Namn:
Adress: Haddelund 2 543 99 Högsj
Telefon: O151-80066

Förslaget
(Presentera här kort ditt medborgarförslag)

F ördela sommarens blomsterlådor proportionellt så att kransortelna får sin del.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gäma
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)
Jag tycker det är ett rättvisekrav att även vi skattebetalare i krans orterna rar vår del av dessa
vackra lådor.
Med vänlig hä1sning

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

2020-06-01

110
(xx)

Ks §

KS 2019/612

Svar på medborgarförslag- Stig mellan
Tranbärsvägen och Högsjö badplats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att projektet arbetas vidare med i Högsjös lokala
utvecklingsgrupp om de anser det gör stor nytta för Högsjö.
2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-11-14 med förslag om att förbättra en
upptrampad stig från Tranbärsvägen till Högsjö badplats.
Förvaltningen anser inte att skogsstigen gynnar tillräckligt många medborgare för att
göra en större investering. Däremot föreslås förslaget tas med i LUF, lokala
utvecklingsplanen för Högsjö där befolkningen själva bestämmer vad som ska
utvecklas och förändras där man också kommer söka bidrag till liknande projekt som
detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Medborgarförslag 2019-11-14
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-27
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se

Trafikingenjör
Diarienummer

KS 2019/612

Svar på medborgarförslag- Stig mellan
Tranbärsvägen och Högsjö badplats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Projektet arbetas vidare med i Högsjös lokala utvecklingsgrupp om de anser det gör
stor nytta för Högsjö
2. Kommunfullmäktige besluta om att medborgarförslaget är besvarat
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-11-14 med förslag om att förbättra en
upptrampad stig från Tranbärsvägen till Högsjö badplats.
Förvaltningen anser inte att skogsstigen gynnar tillräckligt många medborgare för att
göra en större investering. Däremot föreslås förslaget tas med i LUF, lokala
utvecklingsplanen för Högsjö där befolkningen själva bestämmer vad som ska
utvecklas och förändras där man också kommer söka bidrag till liknande projekt som
detta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-11-14 med följande:
Jag tycker att man ska göra en cykel och gångväg från Tranbärsvägen till Högsjö
Badplats. Det finns idag en upptrampad stig som är svårt att ta sig fram på med cykel
och barnvagn pga rötter, stenar och ojämnheter.
Miljösynpunkt, man kan lämna bilen hemma och gå. Ofta fullt med bilar samt även
husvagn eller husbilar på parkeringen= trångt. De behöver inte asfalteras men jämnas
till med tex markfyllning. Badplatsen besöks inte bara av personerna som bor i Högsjö
utan det är både sommarstugegäster och familjer från Vingåker, Läppe, Örebro m. Det
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är då bra vi som bor i Högsjö kan lämna bilen till de som kommer utifrån. Man
behöver också tänka på tillgänglighetsanpassningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är ett bra förslag medborgaren kommer in med då det är självklart byborna ska
kunna cykla till badplatsen. Det är dock oklart hur många som faktiskt skulle kunna
gynnas av en sådan väg genom skogen, i området Tranbärsvägen/Lingonvägen är det
19 villor. Det finns idag en asfalterad GC-väg från Tranbärsvägen till Grävgårdsvägen
som är en villagata som sedan leder vidare till Ekbacksvägen som i sin tur leder till
badplatsen, sträckan är ca 700 meter. Den föreslagna skogsstigen är uppskattningsvis
cirka 400 meter kortare.
Stigen går igenom privat mark. En tillgänglighetsanpassning skulle innebära höga
kostnader. Däremot skulle en enklare lösning med att fylla ut med bärlager för att
undvika rötter och därmed göra det något enklare att ta sig fram vara mer
kostnadseffektivt.
Förvaltningen anser inte att skogsstigen gynnar tillräckligt många medborgare för att
göra en större investering. Däremot föreslås förslaget tas med i LUF, lokala
utvecklingsplanen för Högsjö där befolkningen själva bestämmer vad som ska
utvecklas och förändras där man också kommer söka bidrag till liknande projekt som
detta.
Ekonomiska konsekvenser
Har ej uppskattats då investeringen är så stor i förhållande till nyttan.
Bilagor
Medborgarförslag 2019-11-14
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Komm unfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum :

Dnr:
(Fylls i av registrator)

Mo~ivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskriv . .
..
.
varfor du anser att förslaget ska genomföras och h d t ~In? fav ditt medborgarforslag . Motivera gärna
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

111
(xx)

Ks §

KS 2018/543

Svar på medborgarförslag om cykelbana mellan Vingåker
och Högsjö
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2018-11-12 där förslagsställaren skriver
följande:
Katrineholm har ju byggt cykelbanor till kransorterna Valla och Forssjö. Det är
väldigt många som dagligen åker mellan Högsjö och Vingåker. Skulle vara väldigt
bra ur miljöperspektivet och för folkhälsan.
Förvaltningens ståndpunkt är att vägen till Högsjö inte har ett sådant trafikflöde som
exempelvis riksvägar att en separerad cykelbana känns motiverat då det är en stor
investering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-27
Handläggare

Lina Ljungqvist
lina.ljungqvist@vingaker.se

Trafikingenjör
Diarienummer

KS 2018/543

Svar på medborgarförslag- Cykelbana mellan
Vingåker och Högsjö
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Kommunfullmäktige besluta om att medborgarförslaget är besvarat
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-11-12 med förslag om att bygga en
sepererad cykelbana mellan Högsjö och Vingåker.
Förvaltningen anser inte att vägen har ett sådant trafikflöde att en cykelbana är
motiverad då investeringen är stor och nyttan låg.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikingenjören.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2018-11-12 med följande:
Katrineholm har ju byggt cykelbanor till kransorterna Valla och Forssjö. Det är väldigt
många som dagligen åker mellan Högsjö och Vingåker. Skulle vara väldigt bra ur
miljöperspektivet och för folkhälsan.
Förvaltningens ståndpunkt
Vägen till Högsjö har inte ett sådant trafikflöde som exempelvis riksvägar att en
separerad cykelbana känns motiverat då det är en stor investering.
Ekonomiska konsekvenser
Har ej uppskattats då investeringen är så stor i förhållande till nyttan.
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Bilagor
Medborgarförslag 2018-11-12
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VI NGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG

'y/(

Datum:

Dnr:
(Fylls i av registrator)

Från:
Namn:

Adress:

'Yr-~htQJLfY\ot Dl, Yl~~k~
070 j3g lt r 44

Telefon:

Förslaget
(Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)
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Underskrift:
Namnförtydligande:
Skriv ut ifylld blankett och signera. Skicka till ovanstående adress.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

112
(xx)

KS 2019/588

Svar på motion om överbliven lunchmat i de kommunala
köken
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen avseende att till verksamhetens
personal saluföra matlådor av överbliven mat från kommunens lunchserveringar i
såväl centralort som ytterområden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen avseende att till allmänheten
saluföra matlådor av överbliven mat från kommunens lunchserveringar.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Vingåker har inkommit med en motion med förslaget att
optimera matsvinnet i kommunens skolor och äldreboende, genom att saluföra
matlådor med överbliven mat från kommunens lunchserveringar.
Förslaget i motionen går i linje med ambitionen i det måltidspolitiska programmet att
minska matsvinnet i kommunens verksamheter. Kultur &
samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att saluföra matlådor med överbliven
mat. Vingåkersbygdens näringsidkare brottas med minskat kundunderlag p.g.a.
Coronapandemin och förvaltningen anser att konkurrens med näringslivet bör
undvikas genom att matlådorna endast saluförs till verksamhetens personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-01
Motion 2019-10-28
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-01
Handläggare

Susanne Larsson
0151-19146
susanne.larsson2@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/588

Svar på motion gällande överbliven lunchmat i
kommunala köken
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen avseende att till
verksamhetens personal saluföra matlådor av överbliven mat från kommunens
lunchserveringar i såväl centralort som ytterområden.
2. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen avseende att till
allmänheten saluföra matlådor av överbliven mat från kommunens
lunchserveringar,
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Vingåker har inkommit med en motion med förslaget att
optimera matsvinnet i kommunens skolor och äldreboende, genom att saluföra
matlådor med överbliven mat från kommunens lunchserveringar.
Förslaget i motionen går i linje med ambitionen i det måltidspolitiska programmet att
minska matsvinnet i kommunens verksamheter. Kultur &
samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att saluföra matlådor med överbliven
mat. Vingåkersbygdens näringsidkare brottas med minskat kundunderlag p.g.a.
Coronapandemin och förvaltningen anser att konkurrens med näringslivet bör
undvikas genom att matlådorna endast saluförs till verksamhetens personal.
Ärendets beredning
Enheten Mat & Måltider inom Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
handlagt ärendet med yttrande från miljökontoret och näringslivsansvarig.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sverigedemokraterna i Vingåker har inkommit med en motion med förslaget att
optimera matsvinnet i kommunens skolor och äldreboende, genom att saluföra
matlådor med överbliven mat från kommunens lunchserveringar. I motionen står det
”I dagsläget kastas en del överbliven mat i våra skolor och på våra äldreboenden
även om arbetet med detta har blivit betydligt bättre de sista åren. Att kasta fullt ätbar
mat samtidigt som en del medborgare går hungriga av olika orsaker, är synnerligen
svårt att ta till sig. I Karlstad erbjuder kommunen skolpersonal och elever att för en
billig peng kunna ta med matlådor hem efter skolans slut i ett projekt som heter
”Rädda-Maten-Lådor”. Vingåkers kommun kan kanske gå ett steg längre och erbjuda
allmänheten att köpa överbliven mat. Försäljning av matlådor föreslås ske efter att
alla elever och boende ätit klart och både tätorten samt ytterområden kan deltaga.”
I enlighet med det måltidspolitiska programmet, där ambitionen är att minska
matsvinnet, har flera insatser genomförts för att minska matsvinnet i kommunens
restauranger. Exempelvis har bättre beställningsrutiner minskat mottagningskökens
matsvinn med 36 % sedan 2014. Genom att öppna tillagningskök på Slottsskolan 7-9,
Äppellundens förskola samt Marmorbyn skola har matsvinnet minskat ytterligare. Att
helt undvika överbliven mat i restaurangerna är dock svårt, varvid överbliven mat
oftast finns att tillgå. För att sälja överbliven mat ska verksamhetsutövaren i enlighet
med livsmedelslagen (2006:804), ha ändamålsenliga rutiner som säkerställer att maten
som saluförs är säker att äta för konsumenten.
Sedan Coronapandemin bröt ut i Södermanland i mars 2019, har Vingåkersbygdens
restauranger brottats med försämrat kundunderlag. Flera innovativa nya
kunderbjudanden har växt fram för att bibehålla kunder som i enlighet med
folkhälsomyndighetens rekommendationer undviker sociala sammanhang som
restaurangbesök. Dem flesta restauranger erbjuder numera matgästerna matlådor för
avhämtning och hemkörning.
Förvaltningens ståndpunkt
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att saluföra överbliven mat
för att undvika onödigt matsvinn. För att undvika ofördelaktig konkurrens med
Vingåkersbygdens näringsliv förespråkar dock förvaltningen att försäljning endast
sker till verksamhetens personal. Rutin för att säkerställa att hanteringen sker i
enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, bör tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagandet av rutiner för hantering av försäljning av överbliven mat i kommunens
lunchserveringar kan ske inom befintlig budgetram. Beroende på intresset av att köpa
överbliven mat, kan kommunens livsmedelskostnader minskas.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Måltidspolitiska programmet
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ghita Sjösteen
Förvaltningschef
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Minskat matsvinn sänker kommunens
livsmedelskostnader.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Maten i skola och förskola är väl sammansatt och
följer svenska näringsrekommendationer. Att byta ut
mindre näringsriktig snabbmat mot skolmat kan ge
positiv effekt för folkhälsan.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att undvika konkurrens med näringslivet bidrar till
ekonomisk tillväxt i Vingåkersbygden.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bidrar till hållbar konsumtion genom minskat
matsvinn.

Minskad matproduktion minskar utsläppen av
växthusgaser.

Att minska mängden fisk som slängs, är positivt för
att bibehålla hållbara fiskbestånd.

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

412

Kommunfullmäktige Vingåkers kommun

2019-10-28

Sverigedemokraterna
Mats Karlsson

Motion överbliven lunchmat i kommunala köken.

)

Sverigedemokraterna i Vingåker lägger härmed fram förslaget att optimera matsvinnet i kommunens
skolor och äldreboende.
I dagsläget kastas en hel del överbliven mat i våra skolor och på våra äldreboenden även om arbetet
med detta har blivit betydligt bättre de sista åren. Att kasta fullt ätbar mat samtidigt som en del
medborgare går hungriga av olika orsaker, är synnerligen svårt att ta till sig. I tex Karlstad erbjuder
kommunen skolpersonal och elever att för en billig peng kunna ta med matlådor hem efter skolans
slut i ett projekt som heter "Rädda-Maten-Lådor". Vingåkers kommun kan kanske gå ett steg längre
och erbjuda allmänheten att köpa överbliven mat.
Försäljning av matlådor föreslås ske efter att alla elever och boende ätit klart och både tätorten samt
ytterområden kan deltaga.

)
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Vingåker på följande:
-att överbliven mat saluföres enligt förslag.

)

.I.lii. . .~
Mats Karlsson, Sverigedemokraterna
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §
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KS 2019/644

Svar på motion gällande möjligheten för jaktlag att
sponsra tillagningsköken med viltkött
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen avseende att ge jaktlagen
möjlighet att sponsra kommunens tillagningskök med viltkött.
2. Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att beslutas enligt ovan ger
kommunstyrelsen Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
rutiner för att säkerställa att det viltkött som levereras från jaktlagen följer svensk
livsmedelslagstiftning och är säker för matgästen att äta.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion, i den står följande:
"Vingåker är ett av de vilttätaste områdena i Sörmland, med alla fem klövviltsarter
representerade. Vi eftersträvar också mer och mer närodlat, ekologiskt, och
närproducerad mat till våra kommunala tillagningskök. Vi bli också mer medvetna om
vikten av att äta nyttigt och klimatsmart. Då det i Vingåkers kommun finns stort antal
jaktlag och stor mängd med vilt föreslår Moderaterna i Vingåker:
Att utreda möjligheten för våra jaktlag att sponsra våra tillagningskök med
viltkött. "
Förslaget i motionen går i linje med ambitionen i det måltidspolitiska programmet att
servera mer lokalproducerad mat och viltkött i kommunens verksamheter. Kultur &
samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att möjliggöra för jaktlag att sponsra
kommunens tillagningskök med viltkött.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-01
Motion 2019-11-25
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-01
Handläggare

Susanne Larsson
0151-19146
susanne.larsson2@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/644

Svar på motion gällande möjligheten för jaktlag att
sponsra tillagningsköken med viltkött
Förslag till beslut

Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att
1. Motionen bifalles avseende att ge jaktlagen möjlighet att sponsra kommunens

tillagningskök med viltkött.

2. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan ger

Kommunstyrelsen Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram rutiner för att säkerställa att det viltkött som levereras från jaktlagen följer
svensk livsmedelslagstiftning och är säker för matgästen att äta.

Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion, i den står följande:
"Vingåker är ett av de vilt tätaste områdena i Sörmland, med alla fem klövviltsarter
representerade. Vi eftersträvar också mer och mer närodlat, ekologiskt, och
närproducerad mat till våra kommunala tillagningskök. Vi bli också mer medvetna om
vikten av att äta nyttigt och klimatsmart. Då det i Vingåkers kommun finns stort antal
jaktlag och stor mängd med vilt föreslår Moderaterna i Vingåker:
Att utreda möjligheten för våra jaktlag att sponsra våra tillagningskök med
viltkött. "

Förslaget i motionen går i linje med ambitionen i det måltidspolitiska programmet
att servera mer lokalproducerad mat och viltkött i kommunens verksamheter.
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att möjliggöra för jaktlag
att sponsra kommunens tillagningskök med viltkött.
Ärendets beredning

Enheten Mat & Måltider inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen har
handlagt ärendet med yttrande från miljökontoret.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion, i den står följande:
"Vingåker är ett av de vilt tätaste områdena i Sörmland, med alla fem klövviltsarter
representerade. Vi eftersträvar också mer och mer närodlat, ekologiskt, och
närproducerad mat till våra kommunala tillagningskök. Vi bli också mer medvetna om
vikten av att äta nyttigt och klimatsmart. Då det i Vingåkers kommun finns stort antal
jaktlag och stor mängd med vilt föreslår Moderaterna i Vingåker:
Att utreda möjligheten för våra jaktlag att sponsra våra tillagningskök med
viltkött. "
I enlighet med det måltidspolitiska programmet, där ambitionen är att servera mer
hållbar och lokal mat, har antalet serveringar av viltkött ökat i kommunens
verksamheter dem senaste åren. Då viltkött har låg klimatpåverkan och god
tillgänglighet i Vingåkersbygden är det ett gott exempel på hur lokal mat kan lyftas
fram för såväl unga som äldre.
Jägare kan leverera små mängder vilt, och kött av vilt till konsumenter, butiker och
restauranger utan att de besiktigats av livsmedelsverkets kontrollpersonal, (slakteri,
viltslakteri), undantaget björn och vildsvin. Detta framgår i artikel 1.3 e i förordningen
853/2004. Jägare har ansvar för att det vilt eller kött av vilt som lämnas är säkert att
konsumeras, likaså dem som har för avsikt att ta emot livsmedel har ansvar för att dem
i sin tur serverar säkra livsmedel. Exempelvis måste hjort i hägn vara friförklarade
från tuberkulos
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser positivt på att möjliggöra för lokala jaktlag att sponsra kommunens
tillagningskök med viltkött. Genom samarbete med Vingåkerbygdens jaktlag kan
hållbar lokal mat lyftas fram på ett positivt sätt. Rutin för att säkerställa att
hanteringen sker i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, bör tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagandet av rutiner för hantering av viltkött i kommunens verksamhet kan ske
inom befintlig budgetram. Eventuell merkostnader för hantering och administration av
viltköttet täcks av minskade livsmedelskostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Måltidspolitiska programmet
Beslutet skickas till
Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen

Ghita Sjösteen
Förvaltningschef
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Sponsring av viltkött till kommunens
tillagningskök kan beroende på intresse
minska kommunens livsmedelskostnader

Mer lokalt viltkött i skola & förskola kan
visa barn & unga vad Vingåkersbygden har
att erbjuda.

Mer lokalt viltkött i kommunens restauranger
bidrar till en hög kvalitet på dem offentliga
måltiderna

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Mer lokalt viltkött kan bidra till att mer mat hamnar
i magen på matgästerna i kommunens verksamheter,
då viltkött uppskattas av många matgäster

Mer lokalt viltkött kan bidra till att mer mat hamnar
i magen på matgästerna i kommunens verksamheter,
då viltkött uppskattas av många matgäster.
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God skolmat bidrar till elevernas möjlighet att
tillgodogöra sig sin utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Ett samarbete med lokala jaktlag kan bygga stolthet
för Vingåkersbygden som därigenom kan ha positiv
påverkan på bygdens ekonomiska tillväxt.

"[Klicka och skriv]"

God skolmat och mat till äldre bidrar till att
kompensera socioekonomiska skillnader.

Lokal mat bidrar till en högre självförsörjandegrad
för Vingåkersbygden.

421

vingaker.se

8 (11)

Mat från jakt är ett oerhört hållbart sätt att producera
mat.

Viltkött har en låg klimatpåverkan jämfört med
andra proteinrika livsmedel.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Alla barn i skola & förskola.

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

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

Då alla skolbarn har rätt till skolmat, kan socioekonomiska till viss del
kompenseras.

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

Maträtter med viltkött uppskattas generellt av skolelever och förskolebarn,
vilket ger en positiv måltidsupplevelse.

425

Motion
Vingåker är ett av de vilt tätaste områdena i Sörmland, med alla fem
klövviltsartema representerade. Vi eftersträvar också mer och mer närodlat,
ekologiskt, och närproducerad mat till våra kommunala tillagnings kök.
Vi blir också mer medvetna om vikten av att äta nyttigt och klimatsmart.
Då det i Vingåkers kommun finns ett stort antal jaktlag och en stor mängd
med vilt föreslår Moderaterna i Vingåker:
Att utreda möjligheten för våra jaktlag att sponsra våra tillagningskök
med viltkött.

Vingåker 20191118
C~a. lotte Pr~nnfors (MI

--X ~1<1/{ fdU ~
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

114
(xx)

Ks §

KS 2020/251

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.
För närvarande finns 3 motioner som inte är besvarade.
Beslutsunderlag
Redovisning 2020-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2020-03-31
Dnr

Motion

KS
2019/588

Motion om överbliven lunchmat i de
kommunala köken

KS
2019/644
KS
2020/55

1 (1)

Remissinstans
Klf

Inkom till Motionär
KF
2020-02-17 Lars – Göran
Karlsson (SD)

Kommentar

Motion om att utreda möjligheten för
jaktlagen att sponsra tillagningsköken
med viltkött

Klf

2019-12-03 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2020-06-15

Motion om att förbjuda tiggeri i
Vingåkers kommun

Klf

2019-12-03 Lars -Göran
Karlsson (SD)

Tas upp i KF 2020-09-12

Tas upp i KF 2020-06-15
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

115
(xx)

KS 2020/250

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande finns 11 medborgarförslag som inte är besvarade.
Beslutsunderlag
Redovisning 2020-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2020-03-13
Dnr

Medborgarförslag

KS
2018/569,
2018/658
KS
2019/612
KS
2019/618

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park

KS
2019/552
KS
2019/553
KS
2019/610
KS 2020/32
KS 2020/22

Medborgarförslag om en cykel och gångväg
från Tranbärsvägen till Högsjö badplats
Medborgarförslag om att fördela kommunala
blomsterlådor så att kransorterna får en
proportionell del
Medborgarförslag om att det ska sättas
solpaneler på alla kommunens fastigheter
Medborgarförslag om att rensa ån i Vingåker
från träd och sly.
Medborgarförslag om att rusta upp
lekparken i Högsjö
Medborgarförslag om begränsning av
fordonsvikt på väg
Medborgarförslag om självtvättbilanläggning

Remissinstans
Klf

Väckt i Kf

Förslagsställare

Kommentar

2018-12-18

Isabella Lundgren
Lena Henriksson

Tas upp i KF 2020-09-12

Klf

2019-11-25

Helena Edrenius

Tas upp i KF 2020-06-15

Klf

2020-02-10

Yngve Andersson

Tas upp i KF 2020-06-15

Klf

2019-10-28

Kent Rosenberg

Tas upp i KF 2020-09-12

Klf

2019-10-28

Kent Rosenberg

Tas upp i KF 2020-09-12

Klf

2019-11-25

Lennart Hellqvist

Tas upp i KF 2020-06-15

Klf

2020-02-10

Brunhilde Artus

Tas upp i KF 2020-06-15

KLf

2020-02-10

Brunhilde Artus

Tas upp i KF 2020-06-15
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KS
2018/543

Medborgarförslag – Cykelbana mellan
Vingåker och Högsjö

Klf

2018-11-26

Elin Eriksson

Tas upp i KF 2020-06-15

KS 2019/
616

Medborgarförslag om nya badbryggor till
Högsjö

Klf

2019-11-25

Bodil Soldotter

Tas upp i KF 2020-06-15
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

116
(xx)

Ks §

KS 2020/232

Återrapportering av åtgärder med anledning av
coronavirus
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande coronapandemin har kommunfullmäktige tidigare beslutat om ett
antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet samt föreningar. Åtgärderna
handlar om att ge respektive nämnd eller bolag mandat att nedsätta eller efterskänka
taxor och avgifter samt se över kommunens stöd till föreningslivet. Detta är en
sammanställning över utfallen av gjorda åtgärder fram till dagens datum.
Totala utfallet visar att två förfrågningar har inkommit om uppskov av betalning av
hyra varav bägge är hyresgäster till Vingåkers hem AB. En av dessa har beviljats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-07
Handläggare

Susanna Oom Samuelsson
0151- 19270
Susanna.Samuelsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/232

Återrapportering av utfallet kring beslutna åtgärder för att
mildra effekter för lokala företag och föreningar med
anledning av Covid-19
Förslag till beslut
Förvaltningen beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att
1. Informationen läggs till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande coronapandemin har kommunfullmäktige tidigare beslutat om ett
antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet samt föreningar. Åtgärderna
handlar om att ge respektive nämnd eller bolag mandat att nedsätta eller efterskänka
taxor och avgifter samt se över kommunens stöd till föreningslivet. Detta är en
sammanställning över utfallen av gjorda åtgärder fram till dagens datum.
Totala utfallet visar att två förfrågningar har inkommit om uppskov av betalning av
hyra varav bägge är hyresgäster till Vingåkers hem AB. En av dessa har beviljats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivsansvarig som inhämtat och sammanställt information
från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ekonomienheten och Vingåkers
kommunfastigheter AB samt Vingåkers hem AB.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
I samband med att beslut togs för att mildra effekter för lokala företag och föreningar
med anledning av Covid-19 KF § 27/2020 beslutades att utfallet ska redovisas vid
varje sammanträde i fullmäktige.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen och sedan
lägger de till handlingarna samt att kommunfullmäktige kvarstår vid tidigare beslutade
åtgärder för att stärka nämnderna möjligheter att med kort insatstid kunna besluta om
hjälpinsatser.
Ekonomiska konsekvenser
Såhär långt är det försumbara ekonomiska konsekvenser.
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen.

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

117
(xx)

KS 2020/335

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till kommunfullmäktige
senast 31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska säkerställa att de har
samma administrativa system som Vingåkers kommun, planen bör vara verkställd
senast vid årsskiftet 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 följande:
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-19
Beslutet skickas till
Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter
Vingåker Kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-06
Handläggare

Mattias Gustafsson
Mattias.gustafsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/335

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till kommunfullmäktige
senast 31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska säkerställa att de har
samma administrativa system som Vingåkers kommun, planen bör vara verkställd
senast vid årsskiftet 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 följande:
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.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers
kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till
kommunfullmäktige senast 31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska
säkerställa att de har samma administrativa system som Vingåkers kommun, planen
bör vara verkställd senast vid årsskiftet 2021/2022.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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VD i bolagen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och har deltagit på ett
arbetsmöte med kommunens HR-chef och ekonomichef. VD i bolagen har avvisat
förlag på ytterligare samarbete.
Bakgrund
Kommunen och de kommunala bolagen har delvis olika administrativa system vilket
försvårar effektivisering och samverkan, integrationer behöver ske och det uppstår
merarbete. Syftet är att effektivisera, särskilt pga. det ekonomiska läget.
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.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att alla tre bolagen bör involveras i beslutet, vidare anser
förvaltningen att det är möjligt att på sikt effektivisera de administrativa processerna
om Vingåkers kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåker Kraft AB
nyttjar samma system som kommunen, LOU bör beaktas vid byte av system.
Personalmässigt föreslår förvaltningen ingen förändring, det är få medarbetare som
berörs, den förändringen kan ske vid ett senare tillfälle när samma administrativa
system används. Samordningsfördelar uppstår och koncernredovisningen som är ett
lagkrav i bokslut underlättas och kvalitetssäkras.
Ekonomiska konsekvenser
På sikt kan effektiviseringsvinster ske, de ekonomiska konsekvenserna är svåra att
bedöma i dagsläget. I underlaget ska det redovisas kostnader för de olika systemen
som nyttjas idag.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter
Vingåker Kraft AB

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

På sikt kan effektiviseringar göras och på så
sätt sänka kostnaderna.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Förbättrad service till kommuninnevånarna.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Förbättrad service till kommuninnevånarna.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Au § 98

114
(115)

KS 2020/335

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till kommunfullmäktige
senast 31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska säkerställa att de har
samma administrativa system som Vingåkers kommun, planen bör vara verkställd
senast vid årsskiftet 2021/2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 följande:
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.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M), Robert Skoglund (S) och ordförande yrkar bifall till förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-06

Justerandes si gn

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19

84
(115)

Tid och plats
Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 09.00- 11:40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin , kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 71 -73
Ghita Sjösteen, kultur- och samhällsbyggnadschef §§ 71-73

Distans
Charlotte Prennfors (M), Ing Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KO), Ralf Hedin , Ghita
Sjösteen och Elin Höghielm deltar på distans via videolänk.

Paragrafer

71 - 99

Sekreterare

Em~,öm
Ordförande

Justerande

. . 'Id- c64!U~

A~~

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

Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-19

85
(115)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

~
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Ks §

118
(xx)

KS 2019/352

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fram till
2019-12-31
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande
beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum
för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och
service till funktionshindrade (LSS). Från samma datum gäller även skyldighet att
rapportera avbrott i verkställigheten om
beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt SOL
och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att beslut
ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende saknas
alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar nej eller
annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Inom äldre och funktionshinderomsorgsverksamheten finns för närvarande två beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa då vi
inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.
2) Insatsen i form av bostad med särskild service har ej gått att verkställa då ledig
bostad saknats. Verkställs under vecka 8.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-02-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020 02 18
Vår handläggare

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

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2019 12 31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut dec 19

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för närvarande två
beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa då
vi inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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2) Insatsen i form av bostad med särskild service har ej gått att verkställa då
ledig bostad saknats. Verkställs under v 8
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

Sn § 41

50 (62)

SN 2019/143

Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
fram till 2019-12-31
Socialnämndens beslut
l.

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
kommunfullmäktige får kännedom ..

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande
beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum
får beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet får beslut enligt Lagen om stöd och
service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om
beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt SOL
och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken form
av bistånd/insats som beviljats enligt SOLlLSS, vilka skäl som funnits att beslut ej
verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende saknas
alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar nej eller
annat skäl som anges . Datum för verkställt beslut ska även anges.
Inom äldre och funktionshinderomsorgsverksamheten finns för närvarande två beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa då vi
inte kunnat rekrytera en matchande kontaktperson.
2) Insatsen i form av bostad med särskild service har ej gått att verkställa då ledig
bostad saknats. Verkställs under vecka 8.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-03-09

34 (62)

Tid och plats
Måndagen den 9 mars 2020 kl. 13.15-17.35 på kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Anna Lindner (C)
Marika Björkdal (M), §§ 29-43
Louise Karlsson (SO)
Tommy Björkdal (M), §§ 44-52

Jasmina Hedentorp (C), §§ 29-41 och §§ 43-52
Leif Skeppstedt (S)
Camilla TiredaI (S)
Marie-Louise Pedersen (KO)
Tommy Björkdal (M), §§ 29-43
Leif Svensson (V), §§ 29-37
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Jonas Smedbäck, tf. MAS, §§ 29-36

Paragrafer

29-52

Datum för justering
Sekreterare
Marlene Mård

Ordförande

~o~::::f~~ · · · ·

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

35 (62)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Datum för anslagsuppsättande

2020-03-10

Datum för anslagsnedtagande

2020-04-01

::~:::~i:lats för protokollet ........ .....J);;:t;;~ . . . . .... . .
Namnförtydligande

Justerandes sign

Marlene Mård

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

119
(xx)

Ks

Anmälan av ordförandebeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av ordförandebeslutet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att bifogad ansökan för projektet Sociala
måltider och delaktighet ska skickas in till Vinnovas utlysning "I krisens spår".
Beslutet fattas på delegation med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning för
beslut i brådskande ärenden, enligt kommunallagen (2017:735) 6 kap. 39 §, eftersom
ansökan behöver skickas in före nästa sammanträde i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2020-04-17
Tjänsteutlåtande Ansökan till Vinnovas utlysning "I krisens spår"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommun
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DELEGA TIONSBESLUT
Datum

2020-04-17
Diarienummer

KS 2020/273

Ansökan till Vinnovas utlysning "I krisens spår"
Beslut

l.

Kommunstyrelsen beslutar att ansökan för projektet "Sociala måltider och
delaktighet" skickas in till Vinnovas utlysning "1 krisens spår".

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att bifogad ansökan får projektet Sociala
måltider och delaktighet ska skickas in till Vinnovas utlysning "I krisens spår".
Beslutet fattas på delegation med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning för
beslut i brådskande ärenden, enligt kommunallagen (2017:735) 6 kap. 39 §, eftersom
ansökan behöver skickas in före nästa sammanträde i Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

l. Tjänsteutlåtande Ansökan till Vinnovas utlysning " I krisens spår"
2. Ansökan
Beslutet skickas till

Socialförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggaren

!J&d~
.
~

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
Vingåkers kommun
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TJÄNSTEUTLATANDE
Datum

2020-04-17
Handläggare

Regina. westas-stedt@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/273

Ansökan till Vinnovas utlysning "I krisens spår"
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1.

Ansökan för projektet "Sociala måltider och delaktighet" skickas in till
Vinnovas utlysning "I krisens spår".

Beskrivning av ärendet

Projektsammanfattning
Vingåkers kommun har genomfört projektet: loT för smart landsbygdsutveckling
i steg 1 inom Vinnovas UD I-program. Under behovs analyserna identifierades ett
av många behov inom spåret "Ett hälsosamt åldrande" kopplat till ensamhet
bland äldre, som leder till ohälsa. Vi kommer att ansöka till steg 2 när nästa
utlysning öppnar, och hoppas på en projektstart till årsskiftet.
På grund av Coronakrisen är det inte genomförbart med en tidigare projektstart.
Samtidigt kan vi se att en projektaktivitet som vi tänkt arbeta fram inom steg 2 i
UDI har fått ett ökat behov nu på grund av just Coronakrisen. Isolering och
ensamhet drabbar hårt en redan utsatt socialt ensam grupp bland äldre. Därför
bryter vi nu ut den enskilda delen ur UD I-projektet för att snabbare få den
lösning på plats som handlar om sociala måltider och delaktighet.
Vi ser att genom att bryta ut den och påbörja grunden till den aktiviteten, kan vi
komma att skapa förutsättningar mycket tidigare än planerat för ökad social
delaktighet och den sociala måltiden för hemtjänsttagare. Samtidigt förbereder vi
kommande utvecklings koncept, genom att implementera delar av den sociala
delaktigheten som sedan kan byggas vidare på.
Projektet ska utveckla en befintlig Microsoftmiljö i form av Teams, till en
anpassad lättanvänd miljö samt anpassa hårdvara i form av läsplatta för ändamålet.
Ett koncept för social måltid ska tas fram där brukaren ges möjlighet att delta i en
digital måltid som arrangeras av biblioteket. Biblioteket ser stora möjligheter att
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egen tid i projektet, samt medfInansiera med medel från projektet "Smarta
Vingåkers bygden".

Total projektbudget:
Kostnader: 1444 SOOkr
Vingåkers kommun:
Kostnader: 948 SOOkr

Sensorapplikationer:
Kostnader: 496 OOOkr

Finansiering Vinnova:

1000000kr

Finansiering Vinnova:
Smarta Vingåkersbygden:
Egen tid:

702400kr
10S000kr
141 100kr

Finansiering Vinnova:
Egen tid:

297600kr
198400kr

Budgeten visar på att Vingåkers kommun har täckning för kostnader om
702 400 kronor, vilket täcker de kostnader som tillkommer kommunen direkt på
grund av projektet. Den medfInansiering kommunen går in med är i form av egen
tid, fördelat på den tid som egen personal behöver lägga in för genomförande
enligt projektplan.
Då den största kostnaden i projektet är för utveckling och anpassning av mjukoch hårdvara, räcker inte Vinnovas fInansiering till hårdvaran som uppgår till en
kostnad av: 105000 kronor, och därför kommer hårdvaran Oäsplattorna) att
fInansieras ur projektbudgeten för "Den smarta Vingåkersbygden" och
budgetposten "verksamhetsutveckling" .
Berörd personal är förvaltnings chefer samt medarbetare inom socialförvaltningen
samt kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommun är projektägare och koordinator. Det innebär att det är
kommunen som ansvarar för redovisning och den ekonomiska hanteringen, då
Vinnova betalar ut fInansieringen till kommunen som sedan ansvarar för att göra
vidare utbetalningar till övriga projektparter.

Bilagor

Bilaga 1. Ansökan
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Ansökan till Vinnova
Diarienummer
Diarienummer saknas.

Klarmarkerad
2020-04-17 11:04

Utlysning
Omställning av samhälle, verksamheter och
produktion i spåren av coronaepidemin

PROJEKTUPPGIFTER
Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.
0 / 20 tecken

Projekttitel *

Projekttitel på engelska *

Sociala måltider och delaktighet

Social meals and participation
29 / 100 tecken

Start av projekt för vilket bidrag sökes *
2020-05-11

27 / 100 tecken

Slut av projekt för vilket bidrag sökes *
2021-04-30

Svensk projektsammanfattning *
Vingåkers kommun har genomfört projektet: IoT för smart landsbygdsutveckling i steg 1 inom
Vinnovas UDI-program. Under behovsanalyserna identifierades ett av många behov inom spåret
“Ett hälsosamt åldrande” kopplat till ensamhet bland äldre, som leder till ohälsa. Vi kommer att
ansöka till steg 2 när nästa utlysning öppnar, och hoppas på en projektstart till årsskiftet. På
grund av Coronakrisen är det inte genomförbart med en tidigare projektstart. Samtidigt kan vi se
att en projektaktivitet som vi tänkt arbeta fram inom steg 2 i UDI har fått ett ökat behov nu på
grund av just Coronakrisen. Isolering och ensamhet drabbar hårt en redan utsatt socialt ensam
grupp bland äldre. Därför bryter vi nu ut den enskilda delen ur UDI-projektet för att snabbare få
den lösning på plats som handlar om sociala måltider och delaktighet. Vi ser att genom att bryta
ut den och påbörja grunden till den aktiviteten, kan vi komma att skapa förutsättningar mycket
tidigare än planerat för ökad social delaktighet och den sociala måltiden för hemtjänsttagare.
Samtidigt förbereder vi kommande utvecklingskoncept, genom att implementera delar av den
sociala delaktigheten som sedan kan byggas vidare på. Projektet ska utveckla en befintlig
Microsoftmiljö i form av Teams, till en anpassad lättanvänd miljö samt anpassa hårdvara i form av
läsplatta för ändamålet. Ett koncept för social måltid ska tas fram där brukaren ges möjlighet att
delta i en digital måltid som arrangeras av biblioteket. Biblioteket ser stora möjligheter att även nå
ut med övriga kulturaktiviteter som är påverkad av Coronakrisen, då de inte kan ta i mot besökare
som vanligt. Men också att nå ut till en målgrupp som redan innan har svårt att delta i bibliotekets
aktiviteter då de har svårt att ta sig till biblioteket.

1500 / 1500 tecken

Engelsk projektsammanfattning *
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** Denna text är maskinöversatt **
Vingåkers municipality has completed the project: IoT for smart rural development in step 1 within
Vinnovas UDI-program. Within the track “A healthy aging” severel needs linked to loneliness
among the the elderly, which leads to illness, was identified We will apply for step 2 and hope for a
project start in december. Due to the Corona crisis, an earlier project start is not feasible. At the
same time, we can see that one project aktivity that we intend to work on in stage 2 has become
a bigger problem because of the Corona crisis. Isolation and loneliness severely affect an already
exposed socially lonely group among the elderly. That is why we are now breaking out the
individual part of the UDI project to get the solution in place that is about social meals and
participations more quickly. We see that by starting the foundation of that activity, we can create
the conditions much earlier than planned for increased social participation and social meals for
eldery. At the same time, we are preparing future development concepts, by implementing parts
of the social participation that can then be expanded. The project aims to develop an existing
Microsoft environment in the form of Teams, to a customized easy-to-use environment and to
adapt hardware in the form of a tablet for the purpose. A social meal concept is going to be
developed where the user is given the opportunity to participate in a digital meal arranged by the
library. The library sees great opportunities to reach out with other cultural activities that are
affected by the Corona crisis, as they cannot accommodate visitors as usual. But also to reach a
target group that already has difficulty in participating in library activities as they have difficulty
accessing the library.

1500 / 1500 tecken

Mål för projektet *
# Anpassa hårdvara för en äldre målgrupp
# Utveckla Teams till användarvänligt gränssnitt
# Utveckla måltidskoncept
# Implementera den sociala plattan hos 30 brukare
142 / 150 tecken

Köns och/eller genusperspektiv. *
Många problem/samhällsutmaningar, lösningar och effekter kan till synes vara könsneutrala, men visa sig påverka kvinnor och män
på olika sätt. Genom att forskning och innovation tar hänsyn till köns- och/eller genusperspektiv, som inkluderar både kvinnors och
mäns behov, förutsättningar och beteenden, kan projektresultatens värde och relevans öka.
Läs mer här
Finns det jämställdhetsaspekter (köns- och/eller genusperspektiv) som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets
problemområde, lösningar och effekter? Observera att vi inte efterfrågar information om projektgruppens sammansättning
(kvinnor/män).
Ja
Motivera kortfattat ovanstående svar.
(Frågan ställs till alla sökande men ingår inte alltid i bedömningen. Se vidare aktuell utlysningstext för mer information om vad
som ligger till grund för bedömningen).
Ur ett användarperspektiv kan skillnader finnas mellan kvinnor och män, i allt från att vilja
använda den digitala tekniken till hur utformningen kan påverka användarvänligheten för de olika
könen. Detta behöver beaktas i projektets analysfas så att utformningen av både hårdvaran och
mjukvaran är tilltalande för både kvinnor och män.
286 / 1500 tecken

Sekretess
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs
Nej
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KLASSIFICERING
Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom FoU. Uppgifter som ni anger
här kommer inte ingå i vår bedömning.
Det går att göra max tre val per klassificering. Ange den viktigaste först.

Klassificering av behovsområde *
08 Omsorg (Trygghet)

Klassificering av forskningsområde *
6.5.99 Övrig annan humaniora

Klassificering av produktområde *
88.99 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser
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KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR)
Organisation

Arbetsplats

VINGÅKERS KOMMUN

kommunhuset Vingåker

Organisationsnummer
212000-0308
Adress
Bondegatan 10
643 80
Vingåker

Adress
Parkvägen 8
643 80
Vingåker
Webbplats

Webbplats

Telefon
070-2321105
Kommun
Vingåker
Land
Sverige

Telefon
015119100
Kommun
Vingåker
Land
Sverige
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KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT
Person
Ralf Hedin
E-post
ralf.hedin@vingaker.se
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PROJEKTLEDARE
Person
Regina Westas Stedt
E-post
regina.westas-stedt@vingaker.se
Mobilnummer
0705549616
Kön
Kvinna
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BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD

Totalt
2020

2021

Summa

1 444 500

0

1 444 500

Projektets finansiering

2020

2021

Summa

Varav sökt bidrag från Vinnova

1 000 000

0

1 000 000

Totala budgeterade projektkostnader

Varav andra finansiärer

0

0

0

Varav egen finansiering

444 500

0

444 500

Total finansiering

1 444 500

0

1 444 500

Projektets beräknade stödnivå

69.2%

Koordinerande projektpart (koordinator)

VINGÅKERS KOMMUN

kommunhuset Vingåker (212000-0308)

2020

2021

Summa

Totala kostnader

948 500

0

948 500

Finansiering

2020

2021

Summa

Sökt bidrag från Vinnova

702 400

0

702 400

Andra finansiärer

0

0

0

Egen Finansiering

246 100

0

246 100

Total finansiering

948 500

0

948 500
74.1%

Beräknad stödnivå

Projektparter

Sensorapplikationer skandinavia AB

Sensorapplikationer skandinavia AB (559176-5531)

2020

2021

Summa

Totala kostnader

496 000

0

496 000

Finansiering

2020

2021

Summa

Sökt bidrag från Vinnova

297 600

0

297 600

Andra finansiärer

0

0

0

Egen Finansiering

198 400

0

198 400

Total finansiering

496 000

0

496 000

Beräknad stödnivå

60.0%
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Kostnadsslag
Kryssa i vilka kostnader som ingår i projektet. Endast nedan angivna kostnadsslag är stödberättigande.
Vid läges/slutrapportering ska verkliga upparbetade kostnader redovisas per projektpart och kostnadsslag.
Personalkostnader
Utrustning, mark, byggnader
Konsultkostnader, licenser m.m
Övriga direkta kostnader inkl. resor
Indirekta kostnader
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BILAGOR
Obligatoriska bilagor
Projektbeskrivning
Max 10 sidor, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
(Projektbeskrivning - Socialamåltider och delaktighet 20200415) Projektbeskrivning .pdf

CV
CV för nyckelpersoner, max 3 sidor totalt, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
(CV-nyckelpersoner) CV.pdf

Ej obligatoriska bilagor
Övriga bilagor
(Bilaga-Förutsättningar Vingåkers kommun) Övriga bilagor _1.pdf
(LOI Sensorapplikationer Skandinavia AB) Övriga bilagor _2.pdf
(Bilaga Projektplan) Övriga bilagor _3.pdf
(Bilaga Kostnadsfördelning) Övriga bilagor _4.pdf
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FÖRHANDSGRANSKA OCH KLARMARKERA
Du har fyllt i en ansökan till utlysningen Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin.
När du är färdig med ansökan måste den klarmarkeras.
Ansökan kommer automatiskt att bli registrerad hos Vinnova när utlysningen stänger. Registreringen kan ta upp till några timmar.
Efter att ansökan registrerats skickas en bekräftelse via e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och
firmatecknare/prefekt.
I normalfallet går det att låsa upp ansökan fram till dess att utlysningen stänger, ändra i den och sedan klarmarkera den igen.
Om det längst upp i ansökan står ”Klarmarkerade ansökningar registreras dagligen kl xx” eller ”Klarmarkerade ansökningar
registreras: ååmmdd” kommer ansökan att registreras vid denna tidpunkt och därefter inte gå att låsa upp.
Ansökningar som kompletteras på Vinnovas begäran skickas in direkt.
Ifylld av

Förnamn
Regina

Efternamn
Westas Stedt

E-postadress
regina.westas-stedt@vingaker.se
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

120
(xx)

Ks

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Kommunstyrelsens ordförande
2020-04-08 Markanvisningsavtal för uppförande av småindustri, KS 2020/265
2020-04-24 Hyresavtal för restauranglokal Tennisparken, KS 2020/287
2020-04-29 Yttrande över antagning av hemvärnspersonal, KS 2020/294
2020-05-22 Köpekontrakt för obebyggd fastighet; KS 2020/320
Kommunchef
2020-04-15, Grannyttrande över ansökan om mark- och bygglov, KS 2020/272
2020-04-22, Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd, KS 2019/388
2020-05-06, Arrendeavtal mellan Vingåkers kommun och Katrineholms
discgolfklubb, KS 2019/674
2020-05-08, Fastighetsägares yttrande om ansökan om marklov, KS 2020/318
2020-05-12, Avsiktsförklaring mellan Vingåkers kommun och Lindberga by avseende
reserverande av mark. KS 2020/340
2020-05-12, Avtal mellan Vingåkers kommun och Vingåkers skogsvård AB, KS
2020/48
2020-05-15, Avtal om köp av tjänst: planarkitekt, KS 2020/155
HR- chef
2020-03-24, Beslut om förordnande som HR-chef, KS 2020/212
2020-03-26, Lokalt kollektivavtal mellan Vingåker kommun och Vision –
krislägesavtal, KS 2020/244
2020-04-01, Lokalt kollektivavtal mellan Vingåker kommun och lärarförbundet krislägesavtal, KS 2020/242
Samhällsbyggnadschef
2020-03-25, Beslut om tillförordnad förvaltningschef, KS 2020/221
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

121
(xx)

2020-04-30, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/305
2020-03-18, Avtal mellan Vingåkers kommun och Ugil konsult AB om coachande
samtal, KS 2020/264
Trafikingenjör
2020-04-30, Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/98
2020-03-30, Beviljat grävtillstånd Järnvägsgatan, KS 2020/167
2020-03-30, Beviljat grävtillstånd, KS 2020/230
2020-04-22, Beviljat grävtillstånd, Sävstaholmsvägen, KS 2020/277
2020-04-22, Beviljat grävtillstånd Höjdvägen, KS 2020/278
2020-05-07, Beslut om grävtillstånd Hantverksgatan, KS 2020/290
2020-04-29, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – uteservering
för kiosk, KS 2020/293
2020-05-19, Beviljat grävtillstånd Lyttersta, KS 2020/331
2020-05-11, Beviljat grävtillstånd Sävstaholmsvägen, KS 2020/332
Kommunikationschef
2020-03-25, Beslut om förordnande som kommunikationschef, KS 2020/216
2020-05-08, Fullmakt för kvittering av försändelser, KS 2020/329.
2020-05-12, Utlämnande av allmän handling, KS 2020/339

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

122
(xx)

Ks §

KS 2020/36
KS 2020/182
KS 2020/203
KS 2020/204
KS 2020/205
KS 2020/237
KS 2020/238
KS 2020/239
KS 2020/240
KS 2020/243
KS 2020/249
KS 2020/29
KS 2018/507
KS 2020/206
KS 2020/219
KS 2020/252
KS 2020/253
KS 2020/254
KS 2019/6
KS 2020/84
KS 2020/282
KS 2020/286
KS 2020/286
KS 2020/29

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Svenska fotbollförbundet- Skrivelse till kommunerna med anledning av covid - 19
2020-04-01
Sveriges kommuner och regioner - Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 2020-03-12
Socialnämnden - Nämndplan för Socialnämnden 2020-2022 2020-02-20
Gemensamma överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2020-02-28
Socialnämnden - Reviderad Lokalstrategi för Socialnämnden 2018-2032, 2020-02-20
Taxe-och avgiftsnämnden- Verksamhetsberättelse 2019, 2020-04-01
Region Sörmland Revisionen – Granskning av Jämlik hjälpmedelsförskrivning, 202003-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

123
(xx)

Region Sörmland Revisionen - Granskningsrapport för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård, NSV, år 2019, 2020-03-31
Mälardalsrådet - Rapport från Mälardalsrådet om bristen på samhällsbyggare inom
infrastruktursektorn, 2020-04-01
Regeringen socialdepartementet - Information om testning för covid-19, 2020-04-02
Den goda jorden – Skrivelse till kommunstyrelsen angående byggnation på
åker/matjordar, 2020-03-13
Gemensamma överförmyndarnämnden – Sammanträdesprotokoll 2020-03-13
Katrineholms kommun - Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram Vingåkers
kommun, 2020-03-03
Gemensamma patientnämnden- Beslut att godkänna verksamhetsberättelse 2019,
2020-03-20
Taxe- och avgiftsnämnden - Sammanträdesprotokoll 2020-02-26, 2020-03-25
Överförmyndarnämnden - Beslut om nämndplan 2020-2023 inklusive
internkontrollplan, 2020-03-19
Överförmyndarnämnden – Beslut om planeringsförutsättningar 2021-2023, 2020-0319
Överförmyndarnämnden – Beslut om verksamhetsberättelse 2019, 2020-03-19
Förvaltningsrätten i Linköping- Utdömande av vite till kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun, 2020-04-28
Västra Sörmlands räddningstjänst - Sammanträdesprotokoll, 2020-04-20, 2020,04,20
Socialnämnden – Granskning av genomförandeplaner 2019, 2020-04-23
Socialnämnden- Månadsrapport januari- februari 2020, 2020-04-23
Socialnämnden - Månadsrapport mars 2020, 2020-04-23
Gemensamma överförmyndarnämnden, Sammanträdesprotokoll 2020-04-07, 2020-0422

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

124
(xx)

Ks §

Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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