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Misstänker du att någon i din närhet
utsätts för våld i nära relation?
En konsekvens i spridningen av Coronaviruset och insatserna för att begränsa smittan är att
många människor tillbringar mer tid hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär
detta en ökad risk. Våld i hemmet kommer ibland till vår kännedom genom grannar som varit
uppmärksamma, omtänksamma och agerat.
Vi från polisen och kommunen uppmanar dig som medmänniska och granne att kontakta oss, om
du tror att någon i din trappuppgång eller grannhus blir utsatt för våld eller på annat sätt far illa.
Om du själv är utsatt för våld i hemmet och önskar stöd och hjälp,
är du välkommen att höra av dig till oss.
POLISEN
Vid PÅGÅENDE brott – Ring 112
Övriga fall – Ring 114 14
För att läsa mer om utsatthet för brott: www.polisen.se/utsatt-for-brott/
VINGÅKERS KOMMUN
Socialtjänsten på Åbrogården finns till för dig som är våldsutsatt, hör av dig till receptionen på
telefonnummer 0151–191 61 mellan kl. 08.00-16.15, övrig tid ring 112. Du kan även kontakta
Relationsvåldsteamet på telefonnummer 0150-575 26 och 0150-578 26.

Årsredovisning 2019
En sammanfattning

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

VISION OCH VÄRDEGRUND
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar
för vår hälsa och vår gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över
att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och
historia. Vi uppmuntrar nytänkande och berömmer framgång.
Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på
samma våglängd. Därför lyckas vi.

V
A
R
STOLT

Anneli Bengtsson (S)
Utmaningarna fortsätter att vara stora för kommunsektorn,
och det gör det ännu viktigare att ha kontroll över kost
naderna samtidigt som vi har en målinriktning som bygger
på rätt förutsättningar. Kort sagt behöver vi ha koll på att vi
använder skattepengarna mest effektivt och får mest ”pang
för pengarna”.
En fortsatt utmaning är att socialnämnden och barn och
utbildningsnämnden går med stora underskott, vilket kräver
åtgärder för att vända utvecklingen. Samtidigt kan vi med
stolthet konstatera att vi även 2019 har kunnat fullfölja
satsningar som den nya förskolan Äppellunden, den nya
högstadieskolan där de första eleverna börjat vårterminen
2020. För en kommun i vår storlek levererar vi en hög kvali
tet och har under 2019 gjort decenniets största investeringar
för våra barn och unga.
I skrivande stund går det inte att förbise den pågående
coronakrisen, som kan få svåra ekonomiska följder för såväl
medborgare som för samhället. Coronapandemin för också
med sig en stor osäkerhet då ingen vet hur länge utbrottet
kommer att pågå. Det bästa vi kan göra är att planera och
utföra verksamheterna så gott det går, med stor flexibilitet
och fokus på den viktigaste samhällsservicen. Det gäller att
ha både mod och tålamod att arbeta vidare för att kunna
gå stärkta ur krisen. Vi klarar det genom att alla
hjälps åt, både kommun, företag och
medborgare. Med kreativa lös
ningar, tillförsikt och hårt
arbete kommer vi
att lyckas!

ÅGA

N S VA R

ESPEKT

Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster
och den service kommunen erbjuder medborgarna och den är
gemensam för alla verksamheter.

LÄS MER
Detta är en sammanfattning av kommunens års
redovisning för 2019. Hela årsredovisningen finns
att läsa och ladda ner på www.vingaker.se
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VAD HÄNDE
HÄNDE II KOMMUNEN?
KOMMUNEN?
VAD
Nyckelfri
hemtjänst
infördes.
Den nya
högstadieskolan
och kulturskolan stod
klar i december och
invigdes i januari
2020.

Sport- och
påsklovsaktiviteterna lockade 1 000
deltagande barn
Den nya
och ungdomar. förskolan Äppellunden öppnade i Ung Integration
augusti.
ändrades till stödboende för fler målgrupper och med andra
öppenvårdsinsatser.
Kommunen införde

Kommunen beslutade
att starta en fritidse-tjänster som ska
bank för utlåning av
effektivisera verksamfritidsutrustning. Den
heten och förenkla invåninvigs under våren
arnas kontakter med
2020.
Två
Biblioteket
renokommunen.
Andelen
tillagningskök
verades och fick nytt
behöriga lärare
öppnade
,
ett
på
golv. Biblioteket fick även
ökade från 63,2 prolandsbygdsskolan Marbidrag från Statens kulturråd
cent till 73,3 procent
morbyn och ett vid nya
för att kunna ha en landsinför skolstarten i
förskolan Äppelbygdsbibliotekarie ett
augusti.
Fritidsgården
ändlunden.
år till.
rade målgruppen till
10–18 år, behöll de nya
öppettiderna och ökade
I kulturskolan
23 evenemang som
bemanningen.
ökade antalet
konserter, marknader,
elever till drygt 250
idrotts- och kulturevenejämfört med 130 år mang med mera arrangerades
2016.
av 15 föreningarmed hjälp
av kommunens evenemangbidrag

HUR GICK DET MED EKONOMIN?
Ett knappt överskott

Kommunens justerade resultat år 2019
uppgick till +306 000 kronor. Det är 0,05
procent av skatteintäkter och statsbidrag,
vilket innebär att kommunen inte nådde
sitt resultatmål på minst 1 procent.
I det ekonomiska resultatet finns
underskott som är engångskostnader,
framför allt en jämförelsestörande post
på 7,7 miljoner för särskild löneskatt på
pensioner, som räknas bort från resultatet.
I övrigt täcks underskotten av reavinster
på 1,5 mkr samt 5,9 mkr av öronmärkta
medel som kommunen beslutat att
använda från tidigare års överskott för
att täcka vissa kostnader. Kommunens
resultat innan det justerats för dessa
poster, uppgick till –11,8 mkr.
tkr=tusen kronor, mkr=miljoner kronor
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Kostnaderna måste minska

Efter en positiv ekonomisk utveckling
under 2000talet har de senaste åren slutat
på minus, och 2019 med ett mycket litet
överskott. 2018 gjorde vi en stor avbe
talning på kommunens pensionsskuld
för att minska kostnaderna i framtiden.
Kommunens främsta utmaning är att
kostnaderna ökar snabbare än intäkterna.
2019 var nettokostnaderna 102,2 procent
av skatteintäkterna, det vill säga verk
samheternas kostnader blev 2,2 procent
högre än skatteintäkterna. Det är inte
hållbart om kommunen ska kunna göra
investeringar och hantera oförutsedda
händelser. Nämnderna kan inte fortsätta
lämna underskott utan har fått i uppdrag
att ta fram åtgärdsplaner för att hålla
budget och nå en ekonomi i balans.

Resultatutveckling 2015–2019
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RESULTATEN FÖR NÄMNDERNA
Nämnderna hade tillsammans ett under
skott på över 19 miljoner kronor mot
budget, varav socialnämnden stod för
över 15 miljoner.
(mkr)

2019

2018

Kommunstyrelsen

+1,8

+5,2

Kultur- och fritidsnämnden

+0,3

+1,0

+0,01

+1,2

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

–5,5

–0,1

–15,7

–11,1

Kommentarer till avvikelserna

Kommunstyrelsens överskott kommer
främst från överförmyndarnämnden som
haft lägre kostnader än budgeterat, och
bidrag och avgifter som lämnat överskott
på 971 tkr.
Överskottet för kultur och fritids
nämnden kom främst från badet som
hade mycket högre intäkter, bland annat
tack vare fler badgäster från Katrineholm
under våren då deras badhus var stängt
för reparation.
Samhällsbyggnadsnämnden har vänt
flera års minusresultat till ett min
dre överskott, men det beror främst
på vakanta tjänster och låga
kostnader för detalj
planer.

Barn och utbildningsnämndens
underskott beror nästan helt på gymna
sieskolans underskott (–5,8 miljoner) på
grund av ett felaktigt besparingskrav.
Kommunen kan inte lägga besparingar
på gymnasieskolan eftersom den verk
samheten köps från andra kommuner och
privata aktörer.
Socialnämndens underskott ökade
från förra året, beroende på ökade netto
kostnader med 9,6 miljoner eller 4,5
procent. 5 mkr härrör från löneökningar
och hyreshöjningar, försörjningsstöd
ökade med 2,8 miljoner och personlig
assistans med 2 miljoner. Individ och
familjeomsorgen minskade sitt under
skott med 1,2 miljoner. Äldreomsorgens
resultat var lika som 2018 trots ökat
behov i hemtjänsten, detta tack vare att
förvaltningen minskat kostnaderna för
hyrpersonal med 5,2 mkr främst inom
äldreomsorgen.

KOMMUNALA BOLAG

En del av kommunens service bedrivs
av bolag istället för nämnder och för
valtningar. Nämnder, förvaltningar och
bolag bildar tillsammans Vingåkers
kommunkoncern. De helägda bolag som
ingår är AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåker
Vatten och Avfall AB. Det sammanlagda
resultatet för hela kommunkoncernen var
ett underskott på 10,6 miljoner. Justerat
för bland annat den särskilda löneskatten
på pensioner blev dock resultatet +1,6
mkr, det vill säga ett litet överskott.

KOMMUNENS NYA ÖVERGRIPANDE MÅL
Vad kostar verksamheterna?

Största delen av verksamheternas kost
nader (80 procent) går till barnomsorg,
skola, äldreomsorg, socialtjänst och stöd
till personer med funktionsnedsättning.
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Kommunen har haft sju övergripande mål
för åren 2016–2019. Men då många mål
är svåra att följa upp, på grund av ändrade
förutsättningar eller för sen tillgång till
statistik, har kommunen prioriterat ner
måluppföljningen och beslutat om nya
övergripande mål från och med 2020:

• Ekonomi i balans
Mål: Kommunens resultat ska uppgå
till minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag under planperioden.

• Landsbygdsutveckling
Mål: Boende och verksamma i Ving
åkersbygden upplever att livskvaliteten är
hög, inklusive tillgången till kommunal
service.
• Hållbar tillväxt
Mål: 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.

•

Skola
Mål: Alla barn och ungdomar ska inspi
reras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder
till utveckling, lärande och framtidstro.
NR 2 2020
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INVESTERINGAR

SJUKFRÅNVARO

FRAMTIDSUTSIKTER

Totalt investerade kommunen närmare
8,6 miljoner 2019, av budgeterade 12,5
miljoner vilket gör att nästan 4 miljoner
av investeringsbudgeten blev över. Det
var främst socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden som lämnade
outnyttjade investeringsmedel med 2,5
respektive 1,4 miljoner. Socialnämn
den har bett att få föra över återstående
investeringsbudget till 2020. Många av
investeringarna är pågående projekt där
kostnaderna fördelas på flera år.
Ett axplock av genomförda investe
ringar:
• Slottsskoleprojektet, inventarier, 8 mkr
• Extra satsning på asfaltering, 1,3 mkr
• Nya elevdatorer, 802 tkr
• Trafikåtgärder Rätt fart i staden, 184 tkr
• Maskiner och vagnar till kosten, 156 tkr
• Tillgänglighetsanpassning, 109 tkr
• Säfstaholms slott, inventarier, 51 tkr
• Skatehallen, 11 tkr

Efter ett par år med svagt minskande
sjukfrånvaro ökade den något 2019, från
8,06 till 8,29 procent totalt. Skillnaderna
är dock stora mellan olika förvaltningar,
åldersgrupper samt mellan män och kvin
nor, där kvinnor har högre sjukfrånvaro.
Frånvaron inom barn och utbildnings
förvaltningen ökade med drygt 2 procent
enheter, där pågår en analys av orsakerna.
Socialförvaltningen minskade istället sin
sjukfrånvaro med drygt 2 procentenheter
på grund av mindre omsättning av chefer
och därmed ökad stabilitet.

Kommunen står inför flera utmaningar, för
utom de som nämnts ovan vad gäller mins
kande befolkning och ökande kostnader.
Det ansträngda ekonomiska läget har gjort
att kommunen beslutat att resultatmålet på 1
procent ska uppnås över hela planperioden,
istället för varje enskilt år. Vingåker väntas
få 4,6 miljoner mer i statsbidrag 2020. Vi har
också fortfarande en god likviditet, vilket
gör att vi kan klara ett par år med sämre
resultat. Men på lång sikt måste Vingåker
klara att effektivisera verksamheterna så
att vi kan möta behoven med bra kvalitet
för mindre pengar.
Samtidigt har Vingåker fördelar som
hör ihop med mindre samhällen. Det finns
en närhet och snabbhet i att besluta och
utvärdera förändringar och satsningar.
Näringslivet består också mycket av små
företag vilket gör det mindre beroende
av enstaka större företag eller branscher.
Detta tillsammans med hög kompetens
bland medarbetarna och medborgare som
är engagerade i bygdens utveckling, gör
att det finns alla möjligheter att påverka
utvecklingen och framtiden för Vingåker.
Hur den pågående Coronakrisen påverkar
kommunen återstår att se. Det kommer att
vara en period som är kännbar både för
kommunens egna verksamheter, näringsliv
och medborgare. Inte minst kommer det att
med stor sannolikhet medföra lägre
skatteintäkter kommande år.
Tillsammans ska vi
klara av det!

(invånare)
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BEFOLKNING
Befolkningen minskade med 25 perso
ner, från 9 136 invånare i slutet av 2018,
till 9 111 vid utgången av 2019. Tren
den med minskande befolkning drabbar
många kommuner, men en minst lika
stor utmaning är att andelen barn och
äldre ökar jämfört med andelen invånare
i yrkesverksam ålder, vilket gör att allt
färre ska försörja allt fler. Då vi samtidigt
har ett invandringsöverskott är det vik
tigt att ta tillvara de nya medborgarnas
drivkraft och se till att de får arbete eller
utbildning. Inte minst inom kommunen
behövs mer personal som servar våra
medborgare med offentlig service som
skola, vård och omsorg.

Kontaktperson: Elin Höghielm, ekonomichef
E-post: elin.hoghielm@vingaker.se

Kreativa Läppe driver projekt för
ett byahus och nya bostäder i byn
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för både

Projektet ska

äldre och yngre att kunna bo kvar i Läppe. Projektet syftar
även till att höja servicenivån, stimulera gemenskap och

•

sporra kreativitet.

resultera i färdigt underlag för att sedan
genomföra resultatet från förstudien.

Genom EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER

•

och en broschyr som tydligt visar projektets

Södermanland har byalaget Kreativa Läppe fått möjlighet

slutmål, där nyttan av byahuset visas upp och

att driva projektet i samverkan med Vingåkers kommun.

där boendeformerna tydligt framgår.

Projektet är en förstudie och kommer att pågå från och

•

med mars 2020 och sju månader framåt.

ta fram preliminära avtal med byggföretag

undersöka de ekonomiska förutsättningarna
för slutmålet. Bank, bidrag, frivilliga insatser

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för
att få ett byahus som kan fungera som en mötesplats och
en servicepunkt i Läppe. Behovet av ett byahus upplevs

och pris för hyra av bostäderna.
•

bilda en ekonomisk förening i Läppe som kan
ta arbetet vidare när förstudien är klar, och

stort då det finns ett väldigt aktivt föreningsliv i Läppe

som kan stå som byggherre.

men ingen föreningslokal där de kan samlas.
Projektet är en förstudie som ska inventera behov och

Kreativa Läppe och projektledaren ansvarar för att driva

önskemål, knyta nya kontakter och undersöka möjliga

projektet framåt. I projektet har det bildats arbetsgrupper

vägar framåt för att i förlängningen förverkliga idéerna.

som till exempel byggplaneringsgrupp, byahusgrupp och

Projektet ska klargöra vad som behöver göras för att ett

ekonomigrupp.

byahus med tillhörande service ska kunna bli tillgängligt
för alla i Läppe med omnejd. Projektet ska även undersöka

Du kan följa projektet på www.lappebyahus.se där det

möjligheterna för att kunna bygga nya bostäder i Läppe

kommer finnas information och möjlighet att anmäla sig

för både yngre och äldre människor.

till att få nyhetsbrev om projektet.

Kontakt
Har du frågor eller är intresserad av att få veta
mer - kontakta projektledare RoseMarie Hellén.

RoseMarie Hellén, projektledare
rosemarie.hellen@vingaker.se
073-618 77 11

Från 1 maj
Bevattningsförbud kl. 06.00-20.00

rb u d
ö
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s
g
n
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n
Beva. t0t6.00-20.00
kl

Gäller tills vidare och för att jämna
ut användandet av dricksvattnet
över dygnets 24 timmar.
Läs mer på vår hemsida
www.sormlandvatten.se.
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Resultatet från SCB:s
medborgarundersökning – del 2
Under
ett

hösten

antal

medborgare
på

en

2019

slumpmässigt
i

svarade

i

utvalda

pengar

Vingåkersbygden

enkätundersökning

Statistiska

centralbyrån

kommunen,

att

används

dina
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skatte-
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med
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i
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medborgarna i Vingåkers kommun

och att du känner att du kan

mindre nöjda med kommunens

från

påverka din kommun. Med SCB:s

verksamheter

i

stort.

Generellt

(SCB).

undersökning får kommunen en

är

Enkäten visar 1) hur invånarna

objektiv, opartisk och statistiskt

kommunens verksamheter om de

uppfattar

Vingåkersbygden

invånarna

mer

nöjda

med

som

säkerställd undersökning. Tanken

bor i centralorten Vingåker, jämfört

en plats att leva och bo på, 2) hur

är att i fortsättningen genomföra

med om de bor i en av kransorterna

invånarna ser på kommunens olika

undersökningen

år,

eller utanför en tätort. Det visar sig

verksamheter och 3) i vilken grad

som ett underlag i kommunens

också att unga personer (18-29 år) är

invånarna upplever att det är möjligt

arbete.

mer nöjda än de som är äldre.

att påverka kommunala beslut och

Vingåker för dig presenteras hur

verksamheter.

invånare i Vingåkersbygden ser på

Som ett exempel visar enkätsvaren

kommunens olika verksamheter, så

att invånarna anser att tillgången till

kallad nöjd-medborgar-index.

idrotts- och motionsanläggningar

Vi som arbetar i organisationen

I

vartannat

detta

nummer

av

i Vingåkers kommun arbetar för
att du som invånare ska trivas

är något som behöver uppmärkEnkätsvaren

visar

att

jämfört

sammas mer i kommunen, liksom
renhållning och sophämtning.

Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter,
jämfört med tidigare undersökningar (2015 och 1013)? NMI= Nöjd-Medborgar-Index

I Vingåker för dig nummer 3 presenteras resultatet för hur
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande i Vingåkers kommun.
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Hur jobbar kommunen
med de här frågorna?
•

vi arbetar med digitalisering för att våra verksamheter ska bli
mer effektiva. Till exempel utvecklar vi kommunala e-tjänster för
att förbättra och tillgängliggöra servicen för medborgare.

•

vi har byggt en ny, modern högstadieskola för att skapa de bästa
förutsättningarna för våra ungdomars utbildning.

•

vi arbetar för att bli en mer hållbar kommun, bland annat genom
att arbeta mot en intern fossilfri fordonsflotta.

•

vi gör flera olika insatser för att minska nedskräpningen i kommunen.

•

vi arbetar för att stödja och stärka föreningslivet, bland annat
genom att tillgängliggöra lokaler för föreningar i det nyrenoverade
Säfstaholms slott.

•

vi arbetar för att det ska finnas aktiviteter för alla barn och
ungdomar under skolloven.

•

vi arbetar för måltidsglädje för och med kommunens barn,
ungdomar och äldre.

•

Om undersökningen
SCB genomförde undersökningen 23 augusti
till 4 november 2019
800 personer mellan
18 och 84 år tillfrågades
272 av 290 kommuner har
genomfört undersökningen
sedan 2005
135 kommuner
deltog 2019
Vingåkers kommun har
deltagit i undersökningen
2013, 2015 och 2019
Undersökningarna
i sin helhet finns på
www.scb.se

vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling genom
utvecklingsstrategin för Vingåkersbygden.

NR 2 2020
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Lokalt utvecklingsforum 22 april

Lokalt

utvecklingsforum

sammanträder

två

(LUF)

gånger

om

och därefter ska kommunfullmäktige

ett skötselavtal med kommunen.

ta beslut om planen ska antas.

Mer information om detta kommer

året, i april och i oktober. Den
22

april

digitalt

skedde
på

sammanträdet

grund

av

rådande

att finnas på kommunens hemsida
Ett annat ämne som diskuterades
var

fördelning

situation. Representanter från alla

medel

utvecklingsgrupper

och

bygden

fanns

i

Vingåkers-

med,

liksom

tjänstemän från kommunen.

till

av

vingaker.se.

investerings-

landsbygdsutveckling

utvecklingsmedel

till

de

kommunala badplatserna. De lokala
utvecklingsgrupperna kommer ge
förslag på hur dessa medel ska

Ett ämne som diskuterades var det

användas runt om i Vingåkers-

förslag till kommunal utvecklings-

bygden under 2020. Föreningar

och serviceplan som arbetats fram

kommer också från och med detta år

tillsammans

utvecklings-

ges chansen att få ersättning för att

grupperna under våren. Förslaget

utföra enklare skötseluppdrag vid

kommer att bearbetas ytterligare

de kommunala badplatserna, genom

med

Vill du vara med och
påverka din ort och
hela Vingåkersbygden?
Kontakta landsbygdsutvecklare Sara Sjöqvist
för att få kontaktuppgifter
till din lokala utvecklingsgrupp eller förening.

Utveckla servicen i Vingåkersbygden!
Det finns ett behov av att öka tillgången till service i alla

Serviceavtalet fungerar som en morot för lokala

delar av Vingåkersbygden. Begreppet service är brett

utvecklingsgrupper för att skapa mötesplatser, anordna

och kan innebära olika saker, därför är det viktigt att

aktiviteter till barn- och unga, samarbeta för att börja

utgå från lokala behov och förutsättningar och att det

samåka till och från byn och i arbetet för att få ökad till-

lokala engagemanget tillvaratas. I Vingåkersbygden ska

gång till dagligvaruhandel och paketutlämning. Avtalet

vi samverka mellan det offentliga, privata och ideella för

är

att skapa långsiktigt hållbar service.

forum och innehållet är anpassat efter de behov som

utformat

tillsammans

med Lokalt

utvecklings-

framkommit i dialog med de lokala utvecklingsAtt samordna lokala servicefunktioner innebär att en

grupperna i Vingåkersbygden.

förening åtar sig vissa uppdrag och får ersättning för det
ideella arbetet som det innebär. Pengarna ska inte täcka

Kontakta landsbygdsutvecklare Sara Sjöqvist för att

kostnaderna för aktiviteten i sig och kan alltså användas

veta mer om hur ni kan teckna ett avtal och få ersättning

i föreningens övriga verksamhet.

för att samordna lokala servicefunktioner på er ort.

Att det finns en fysisk och regelbunden mötesplats i byn
dit människor kan komma för att träffas, prata och fika
är särskilt viktigt. Mötesplatsen kan fungera som navet i
bygden och bli en möjliggörare för det lokala föreningsoch näringslivets utveckling inom andra områden.
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Kontakt
Sara Sjöqvist, landsbygdsutvecklare
sara.sjoqvist@vingaker.se
073-980 60 73

Nya rutiner för trafikfrågor
Kultur- & samhällsbyggnadsförvalt-

I dokumentet ska det framgå hur

Kontakta din lokala utvecklings-

ningen har tagit fram nya rutiner för

frågan har hanterats, vilket svar som

grupp om du har idéer och förslag

hur inkomna förslag och frågor som

har getts, och vad en eventuell åtgärd

som rör trafik i Vingåkersbygden.

rör vägar och trafik ska hanteras.

innebär samt tidsplan för denna. Både

Landsbygdsutvecklare Sara Sjöqvist

långsiktiga och kortsiktiga frågor ska

kan vidareförmedla kontaktuppgifter

Anledningen till att rutinerna har

tydliggöras i detta dokument, som

till dessa.

tagits fram är för att göra kommunens

kommer att finnas tillgängligt via

arbete med trafikfrågor mer trans-

kommunens hemsida vingaker.se.

parent, lättillgängligt och förståeligt.
Genom att skapa handlingsplaner

Under ett digitalt möte den 28 april

blir arbetet också mer effektivt.

presenterades förslaget till rutiner för

Detta skapar förutsättningar för en

ett tiotal personer från olika orter.

bättre dialog med lokala utvecklings-

En representant från trafikverket

grupper och medborgare i allmänhet.

deltog samt Vingåkers lokala polis
Pirjo Svegréus. Inbjudan hade gått ut

I

dokumentet

klargörs

vilka

önskemål och förslag som fram-

via alla lokala utvecklingsgrupper i
Vingåkersbygden.

kommer i de lokala utvecklingsplanerna, frågor som framkommit i
samband med trygghetsvandringar
och i annan dialog samt inkomna
medborgarförslag. Det klargörs även
vilken aktör som är väghållare, vilket

Kommunens kontaktperson för trafikfrågor:
Lina Ljungqvist, trafikingenjör
lina.ljungqvist@vingaker.se
0151-193 39

avgör vem som kan hantera frågan.

I samarbete med

Miljöbilen

– Insamling av farligt avfall nära dig
Under vecka 35 åker miljöbilen runt och samlar
in farligt avfall från hushåll i Vingåkers kommun.
I tidtabellen ser du var och när miljöbilen stannar.
Har du inte möjlighet att besöka miljöbilen kan du året
om lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen.
För mer information besök sormlandvatten.se.

Tidtabell miljöbilen
Vingåker - vecka 35

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad får jag lämna som farligt avfall?
Spillolja i dunk, men inte fat
Lösningsmedel - lacknafta, thinner, fotogen, aceton
Färg-, lack- och limrester
Syror och alkalier - batterisyra, kaustiksoda, ammoniak
Bekämpningsmedel, inte fat
Kemiska produkter och fotokemikalier
Kvicksilverhaltiga avfall - termometrar
Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Smått elavfall

•
•
•
•
•
•

Vad får jag inte lämna som farligt avfall?
Tomma förpackningar som innehållit farligt avfall
Större elavfall
Bilbatterier
Kyl- och frysmöbler
Metallskrot
Tidningar och förpackningar

Må 24 aug
17.00-18.00 Läppe camping, p-plats (ÅVS)
18.30-19.30 Baggetorp, f.d. affären (ÅVS)
To 27 aug
17.00-18.30 Vingåker, Storg./Apoteksg., p-plats Coop (ÅVS)
19.00-20.00 Högsjö, Bruksv. (ÅVS)
ÅVS = Återvinningsstation, där du lämnar förpackningar och tidningar.

NR 2 2020
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Stabsläge i Vingåkers kommun
Den 11 mars aktiverade Vingåkers kommun sin

samverkansmöten hållits regelbundet på såväl regional

stabsledning med anledning av ett första bekräftat fall i

som nationell nivå inom samtliga förvaltningsområden

kommunen med koppling till kommunens förskoleverk-

samt med det lokala näringslivsrådet. Dessutom hölls ett

samhet. Under de kommande sex veckorna träffades

lokalt samverkansmöte dit olika lokala aktörer, bland

staben varje dag för att gemensamt se till kommunens

annat kyrkorna, lokaltidningen och banken bjöds in för

behov och åtgärder.

att ge sin lägesbild och eventuella behov eller bidrag.

Elin Höghielm, kommunens ekonomichef, utsågs till

Stabsledningens huvudsakliga arbete har handlat om

stabschef av krisledningsschefen, tillika kommunchef

att skapa en lägesbild – hur ser bemanningen ut, vilka

Ralf Hedin. – Det jag tar med mig främst från denna

verksamheter är påverkade, vad kan för tillfället pausas,

tid är att det mesta går att ställa om istället för att ställa

vilka akuta och långsiktiga frågor behöver hanteras,

in och att kommunens medarbetare har hanterat detta

vilka åtgärder måste vidtas och vilka nationella råd och

med gott mod. Tillsammans fixar vi det, när det väl

riktlinjer behöver tas hänsyn till.

gäller, säger Elin Höghielm.
– Det är svårast att hitta rätt åtgärder när man är först
Stabsledningen har utöver stabs- och krisledningschef

ut. Så uttryckte sig Dag Wallströmer, kommunens

bestått av förvaltningscheferna, HR-chef, säkerhets-

socialchef,

strateg, kommunikationschef, kommunikatörer samt

Vingåkersbygden var tidigt drabbat av corona-virusets

nämndsekreterare för loggföring. Kommunstyrelsens

framfart och det drabbade många familjer hårt men

ordförande och vice ordförande, nämndordföranden

även den kommunala omsorgens personal och brukare.

samt oppositionsråd har vid varje stabstillfälle bjudits

Sjukskrivningarna ökade och det var en stor utmaning

in att sitta med som åhörare

att hitta skyddsmaterial för att säkerställa ett lager.

– Det har varit ett intensivt arbete i stabsledningen

– Våra medarbetare inom äldreomsorgen har g jort ett

för att möta upp och säkerställa de utmaningar och

otroligt arbete under denna tid då de levde under hård

behov i våra verksamheter som covid-19 inneburit. Jag

press i en tid som präglades av oro och ovisshet. Likaså

har känt mig otroligt trygg i att ha en stabsledning som

har kommunens säkerhetsstrateg tillsammans med

snabbt, effektivt och med stor kompetens löst akuta och

medicinskt ansvarig sjuksköterska och upphandlings-

långsiktiga frågor, säger kommunstyrelsens ordförande

ansvarig

Anneli Bengtsson.

skyddsmaterial, summerar Dag Wallströmer.

Verksamhetskunniga har bjudits in för att bidra med

I maj när tidningen trycks är kommunen i stabsläge men

både ökad kunskap och råd vid olika tillfällen, till

om läget är fortsatt stabilt planeras ett sista stabsmöte

exempel

den 1 juni. Vingåkers kommun följer myndigheternas

näringslivsansvarig,

kommunens
Viadidakt
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Utöver

det

samt
har

till

g jort

lokaltidningen

ett

jättejobb

i

mitten

för

att

av

april.

säkerställa

rapportering och rekommendationer och kan vid behov
starta upp staben igen.

För uppdaterad information:
vingaker.se/coronavirus-covid-19

Tillsammans för Vingåkersbygden –
några exempel på insatser under krisen:
Badhusets, fritidsgårdens och Kulturskolans
personal stärkte upp i samhällsviktiga
verksamheter, likaså när frågan om
vilka som kunde tänka sig att omplaceras
till omsorgen skickades ut internt i
organisationen var gensvaret stort.
Kommunens Väntjänst, näringslivsstrateg
samt Vingåkers bibliotek tog fram lösningar
för att underlätta för riskgrupper; till exempel
utkörning av matvaror, särskilda öppettider
och bokleveranser.
Näringslivet stöttades bland annat genom att
kommunens personal fick ett presentkort på
200 kronor att nyttja lokalt, miljöinspektioner
reglerades och avgifter pausades. Dessutom
ställde näringslivet upp för kommunen
genom att bidra med skyddsutrustning.
Det sedan tidigare pågående Paybackgeneration-initiativet fortsatte att samla in
pengar, men denna gång gick det till vardagshjältar. Medarbetare inom kommunens
organisation uppmärksammades med
presentkort inköpta från vårt lokala näringsliv.
Till de boende på våra omsorgsboenden
skänktes det blommor, bullar, godis och
underhållning.

Tack för din insats
Under våren ställdes hela världen inför en utmaning
vi

aldrig

tidigare

mött i

och

med

covid-19. Inte

minst vi i Vingåkers kommun. Vi visste inte vad som
väntade, hur utfallet skulle bli eller hur vi skulle
klara av att hantera det. I våra verksamheter har
personalen arbetat som hjältar varje

dag och kämpat

för att lösa situationen. Många har fått ställa om, hoppat
in där det behövts på en för dem helt ny arbetsplats
eller tagit sitt personliga ansvar och stannat hemma
vid minsta symptom. Vi har alla kämpat tillsammans,
och vi gör det fortfarande. Vi vill därför tacka er för er
hjälp, engagemang och lojalitet.
För att klara den här utmaningen sträckte vi även ut en
hand till er i vårt samhälle, ni som kanske hade tid och
möjlighet att bidra i någon verksamhet. Och svaren kom
från alla håll. Till alla er som svarade, hörde av er och
visade intresse och en vilja att hjälpa till: stort tack för
ert engagemang och ert goda hjärta!

Rekryteringssamordnare Ann & Stina
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Sommartider – att
tänka på
Om

du

funderar

på

att

Sotning i Vingåker

elda

och grilla i naturen – tänk på
brandrisken, ta reda på om det
råder eldningsförbud. Du hittar

Information om sotning/rengöring av eldstäder och rökkanaler med

information om det råder eldnings-

anledning av att Sotarmästaren Svante Johansson har gått i pension.

förbud i kommunen på vingaker.se
För medborgare i Vingåkers kommun som har sökt och fått dispens om att

samt vsr.nu.

få använda annan sotare än den av kommunen upphandlade entreprenören
Om det inte är eldningsförbud kan

(Skorstensfejarna LJ AB) gäller följande: dispensen måste upphävas för att

det ändå vara bra att ha koll på

kommunens upphandlade sotare ska kunna sota/rengöra hos er.

brandrisken. Brandrisk Ute är en
mobil applikation som hjälper dig

Ring

att hålla koll på brandrisken i skog

(VSR), 0150-576 58 och meddela att du vill häva dispensen.

till

Marcus

Asplund

på

Västra

Sörmlands

räddningstjänst

och mark. Appen hjälper dig att
minska risken för att starta gräs-

Bra att ha koll på innan du ringer:

och skogsbränder. Den lär dig också
mer om säker eldning utomhus.
På Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) hemsida

•

på vem dispensen är utfärdad på

•

husets/husens fastighetsbeteckning

•

diarienumret på utfärdad dispens (önskvärt men inte nödvändigt)

finns mer information om vad du
ska tänka på när du eldar i naturen.
OBS! Har du inte ansökt och fått dispens om att annan än kommunens
upphandlade entreprenör ska sota/rengöra din eldstad behöver du inte

Msb.se

kontakta VSR.

RIB - räddningspersonal i beredskap
Är du intresserad av att skapa trygghet och säkerhet i samhället, där
du bor eller arbetar? Som räddningspersonal i beredskap (RIB) är du
en viktig resurs i samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på ditt
jobb. Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) söker nu personal till
stationerna i Vingåker och Högsjö.

Läs mer om hur det är att arbeta som brandman på:
blideltidsbrandman.nu

Mer information
Patrik Mannsbart
Chef RIB
patrik.mannsbart@vsr.katrineholm.se
0150-576 47
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Skydda dig mot brott - tipsa polisen!
Sommaröppettider
Poliskontoret på Åbrogården
har sommarstängt under
veckorna 25-32. Vi hänvisar
alla ärenden till polisstationen i
Katrineholm. Vi år åter på plats
från tisdagen den 11 augusti.
Medborgardialogerna som ställdes
in på grund av corona-pandemin
genomförs i höst. Polis och
kommun kommer tillsammans
att genomföra den som
webb-enkät samt dialogenkäter.
Om du ser något misstänkt, kontakta polisen. Vid pågående brott, ring
112. Tala om att det är ett pågående brott, fortsätt att iaktta, svara
på larmoperatörens frågor – lägg inte på! Har du tips på fordon och

Följ Polisen Vingåker på
Facebook för mer information.

personer som uppträder på avvikande sätt, ring 114 14 eller anmäl via
polisen.se/kontakt/tipsa-polisen
Vi önskar alla en trygg och skön sommar!
Pirjo Svegréus

Johnny Onbiner

Områdespolis

Kommunpolis

NR 2 2020
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Att tänka på
vid värmebölja

Perioder av höga temperaturer

Tillhör du en grupp som är sårbar när det gäller värme?

kan vara påfrestande för hälsan,

Sårbara grupper är:

och

•

små barn – speciellt spädbarn

•

personer över 80 år

•

personer med vissa kroniska sjukdomar (till exempel KOL, hjärt- och

med

pågående

förändringar

klimat-

förväntas

värme-

böljor bli vanligare.
Värmebölja är en period av ovanligt

kärlsjukdomar och diabetes)

varmt väder. I Sverige har det visat

•

de som tar vissa läkemedel (till exempel vätskedrivande läkemedel)

sig att när dygnsmedeltemperaturen

•

personer med funktionsnedsättning

överstiger 26 grader under minst
tre dygn ökar dödligheten markant.

Värmebölja - tänk på att:
•

Det är väldigt individuellt hur vi

grannar och eventuell hemtjänst. Om du tillhör den sårbara

upplever och klarar av värme.
Höga

ihållande

temperaturer

medför olika stora risker för olika
individer beroende på deras hälso-

gruppen, be någon hålla kontakten med dig under morgon och kväll
•

drick tillräckligt med vätska, även om du inte känner dig törstig

•

fyll på med salter och mineraler genom att till exempel
dricka mineralvatten

tillstånd. Vissa sjukdomstillstånd
ger också särskild känslighet för

•

undvik alkohol och söta drycker

värme.

•

om du använder vätskedrivande läkemedel, rådgör med din

Sveriges

meteorologiska

och

hydrologiska institut (SMHI) går ut
med information till allmänheten i
massmedia om höga temperaturer

läkare om dosering
•

sök dig till skuggiga och svala platser

•

använd befintliga fläktar, luftkonditionering eller
kylsystem om dessa finns

när man kan förvänta ökad risk för

•

använd markiser/persienner för att stänga ute värmen

hälsoeffekter av värmen. Om en

•

vädra ut värme under kvällen eller natten, men tänk på inbrottsrisken

värmebölja inträffar är det troligt

•

klä dig i svala kläder som andas

att de som redan har en dålig hälsa

•

undvik ansträngande sysslor

•

gör det du måste när det är som svalast

•

planera resor och förflyttningar till svalare tidpunkter,

eller lever i en svår situation, så
kallade sårbara grupper, kommer
att drabbas särskilt hårt.
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exempelvis morgon eller kväll.

NÄRINGSLIV & ARBETE

Ökad satsning
på företagande
Du som funderar på att starta ett företag eller nyligen har startat
ett företag och vill ha individuell rådgivning är välkommen att
boka tid för kostnadsfri rådgivning med Nyföretagarcentrum
Västra Sörmland. Rådgivningen sker med full sekretess samt i
samarbete med Vingåkers kommun.
Du kan boka den tid som passar dig genom att gå in på
hemsidan för NyföretagarCentrum Västra Sörmland och välja
”Boka rådgivning”. Skulle du önska en annan tid än de som går
att boka är du välkommen att höra av dig.
Du som redan har startat ett företag och har drivit
verksamheten en stund och vill ha hjälp med affärsutveckling i någon form är välkommen att höra av dig till
Thomas Lövgren, se kontaktuppgifter nedan.

Vad händer framöver i Vingåker?
•

Under sommaren kommer en satsning på unga (18 år och uppåt) som vill prova på att
starta och driva företag att göras i Vingåker (mer information kommer).

•

Till hösten startar utbildningen Steget Till Eget, både i fysisk och digital form. Där får du
en bred grund till att starta och driva företag. Utbildningen innehåller bland annat budget
och bokföring, affärsplan, GDPR, affärsjuridik, marknadskommunikation, moms, registrering
av företag med mera. För mer information gå in på hemsidan nyforetagarcentrum.se/katrineholm och
fliken ”Utbildning”. Utbildningen är kostnadsfri och du bestämmer själv vilket upplägg du vill ha.

•

Under hösten kommer Nyföretagarcentrum i samarbete med Vingåkers kommun att satsa
extra medel och resurser inom entreprenörskap i skolan och ökat företagande för
utlandsfödda i Vingåker. Mer information kommer.

Verksamhetsansvarig
Thomas Lövgren
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
070–312 82 37
nyforetagarcentrum.se/katrineholm

NR 2 2020
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HANDLA,
ÄT OCH
LEV LOKALT

TILLSAMMANS FÖR VINGÅKERSBYGDEN
På grund av coronaviruset har många det
tufft just nu och det gäller även näringslivet.
Genom att handla, äta och leva lokalt stöttar
vi tillsammans Vingåkersbygden.
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Företagarnas smultronställen
i Vingåkersbygden
Lottie Winnerhed, Thorslundkagge
Utan tvekan Hjälmargården med allt vad det innebär.
Där kan man hänga hela dagen lång.

Jens Pettersson, Silver & Stål
Vingåkers Golf i Båsenberga är ett ställe väl värt att besöka,
dit kommer jag att åka.

Lars Gustafsson, Hjälmargården
Bäverstigen i Läppe är en fin runda. Man kan dessutom utöka promenaden ner mot Hjälmaren.
Har man möjlighet att gå där när solen går ner är det som vackrast.

Thomas Neuendorf, Båsenberga Hotell & Konferens
Igelbålen är en fantastisk plats, det är så vackert och alldeles lugnt.

Stefan Olsson, Naturdelikatessen
Vi är dåliga på att nyttja vår vackra kommun. Provinsbutiken är
ett bra besöksmål där man alltid hittar något att köpa.

Kjell Sternberg, Sternbergs Data & Fototjänst
Som nybliven Läppebo säger jag solklart Läppe.

Roger Westlin, Provinsbutiken
En båttur på sjön Kolsnaren.

Gunnar Sjödin, Kihlgren Sjödin Förvaltnings AB

Ett besök på restaurangen Nivå är ett måste under sommaren.

Tommy Gustavsson, Scandinavian Western & Co
Bygg & Interiör, där får man alltid ett gott bemötande.

NR 2 2020
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Go’ Glass från
Hjortkvarn i
Tennisparkens
kiosk i sommar
I maj slog Hjortkvarnsbaserade Gó Glass upp portarna

2007 öppnade de en liten glassbar på 12 kvadratmeter i

till sin glassbar i Tennisparkens kiosk.

den lilla bruksorten Hjortkvarn i sydöstra Närke. Syftet
var främst att slippa kasta glass efter demonstrationer

Go´Glass/ONYX Trading är ett helägt familjeföretag

av glassmaskiner. Verksamheten växte snabbt och 2013

vars kärnverksamhet är försäljning av tårtdekorationer,

hade den lilla glassbaren bytts ut mot en nybyggd på 140

råvaror samt maskiner till främst bagerier, konditorier,

kvadratmeter.

restauranger och glassbarer. Företaget ägs och styrs av
makarna Marianne och Anders Isacson tillsammans

2019 tillverkades cirka 32 ton glass i Hjortkvarn, mestadels

med barnen Tim och Lina.

Gelato och Sorbet. Det motsvarar ungefär 450 000 kulor!

Go´Glass på Facebook
Hjortkvarn
facebook.com/goglass.hjortkvarn

Kiosken i Tennisparken
facebook.com/goglass.vingaker/

Vill ditt företag ha besök?

Kontakt
Susanna Oom Samuelsson
Näringslivsansvarig
susanna.samuelsson@vingaker.se
0151-192 70, 070-334 46 12
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BARN & UTBILDNING

Centrala Elevhälsans
nya lokaler

600 000 kr till
Kulturskolan i
Vingåker
Vingåkers

kulturskola

600

kronor

000

kulturråd

till

har

från

att

fått

Statens

utveckla

sin

verksamhet med nya aktiviteter.
Det statliga bidraget handlar bland
annat om att anlita yrkesverksamma professionella kulturutövare
samt att kulturella och konstnärliga
uttryck

långsiktigt

integreras

i

skolverksamheten.
– Vi ser det som en dubbel vinst,
att både vara med och bidra till
Under

påsklovet

bytte

den

Centrala

Elevhälsan

i

Vingåker

att anlita yrkesverksamma kultur-

lokaler. Den nya adressen är Storgatan 27, precis bredvid Ungdomsmottag-

utövare i en tid då de är extra hårt

ningen. Tanken var från början att den Centrala Elevhälsan skulle tillbaka

drabbade, samtidigt som vi vidgar

till det nyrenoverade slottet men i dagsläget är det för trångt.

våra barn och elevers upplevelser

– Det känns väldigt bra att vi äntligen har fått ändamålsenliga lokaler, säger

och kunskap med nya spännande

elevhälsochef Fredrik Skoglund. Vi trivs och det känns väldigt bra att vara

inputs utifrån, säger Fred Sjöberg,

mer nära två av skolorna och förvaltningen som finns i kommunhuset.

kulturskolechef

i

Vingåkers

kommun.
På Centrala Elevhälsan arbetar personalen kommunövergripande. Det är
skolpsykologer, specialpedagoger och tal- och språkpedagog.

Bidragsansökan

– Det är från kontoret vi sköter våra administrativa uppgifter och

olika

har våra möten med vårdnadshavare, säger Fredrik. Övrig tid är

täcker in samtliga barn och elever

personalen ute på skolorna för att genomföra observationer, kartläggningar

från förskoleklass till årskurs 9.

och utredningar.

Bland annat blir det cirkus för de

projekt

innehåller
som

flera

tillsammans

allra minsta, robotar för årskurs 4-6
Det hade varit roligt med någon form av invigning. Men i dagsläget, med en

och förädlat skräp i årskurs 9.

pandemi i samhället, får detta vänta.
–

Vi

får

se

hur

läget

är

efter

sommarlovet,

säger

Fredrik.

Förhoppningsvis kan vi bjuda in till någon form av mingel i augusti eller

vingaker.se/kulturskolan

september.

Läsårstider 2020/2021
Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

Skolstart
Studiedag
Studiedag
Höstlov
Terminsavslut

Skolstart
Sportlov
Studiedag
Påsklov
Helgdag
Lovdag
Skolavslutning

18 augusti
9 september
29 september
vecka 44 (26-30 oktober)
18 december

Observera att Katrineholms kommun
har skolstart den 11 augusti.

11 januari
vecka 8 (22-26 februari)
3 mars
vecka 14 (6-9 april)
13 maj
14 maj
11 juni

KOM IHÅG! Behåll ditt busskort varje år. När du har fått din ansökan beviljad aktiveras kortet igen inför det nya läsåret.
NR 2 2020
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OMSORG & STÖD

Integrationsenheten
och covid-19

Kvartalets
medarbetare

TACK!

Det är viktigt att det finns information om covid-19 för alla invånare i
kommunen. Integrationsenheten arbetar med spridning av information
på arabiska, tigrinja, somaliska, kurmanji, sorani och dari. För att hjälpa
människor med annan språkbakgrund att ta till sig all information som
går ut har integrationsenheten haft direktkontakt med olika grupper för
att förklara och tydliggöra vad myndigheterna rekommenderar. Enheten
har samtalat med personer om läget i landet, om ett gemensamt ansvar i

Det kvartal vi nu genomlever liknar

samhället och vad det betyder. Som en ytterligare del i att tillgängliggöra

inget annat. Vår kommun drabbades

informationen har bilder och korta filmer på modersmål skickats ut i

tidigt hårt av den pågående covid-

integrationsenhetens olika nätverk.

19-pandemin.

Många

kommun-

invånare har blivit smittade. Det

Många familjer är oroliga och vill gärna hålla sina barn hemma och det

gäller även personal och brukare

blir ibland svårt att hantera situationen i familjen. Barnen påverkas av

inom

På

föräldrarnas oro och vilken strategi föräldrarna väljer utifrån sin ledande

grund av säkerhetstänkandet att

roll i familjen. Integrationsenhetens

all personal med minsta symtom på

gruppledare som driver föräldra-

luftvägsbesvär ska stanna hemma

kursen Tillsammans stödjer utrikes-

har det som mest varit över 50

födda invånare på modersmål och

medarbetare sjukskrivna samtidigt.

skapar tryggare miljö för barn.

socialförvaltningen.

För att ändå kunna ge de mest
nödvändiga insatserna till äldre och

Mitt

funktionsnedsatta har dagverksam-

kommunens samhällslots Lennart

heter stängts och personal från dessa

Jonsson och hans familj dragit sitt

har omplacerats. Personal har också

strå till stacken och tillverkat visir

flyttats från andra förvaltningar

i deras hem för att hjälpa vård-

till socialförvaltningen. Ett 35-tal

personal. Tack Lennart med familj!

vikarier har snabbintroducerats.

under

pandemin

Liudmila Holm
Integrationsenheten

Kommunen vill i detta mycket
speciella läge uppmärksamma all
den personal som under dessa
omständigheter gör sitt yttersta
för att de kommuninvånare som

Tips! På vingaker.se finns länkar
till information och filmer på olika språk.

är beroende av våra insatser får
den hjälp de behöver. Kvartalets
medarbetare i socialförvaltningen
är därför all personal som i sitt
dagliga arbete möter våra invånare
och ger dem stöd – oavsett pandemi

• TVÄTTA HÄNDERNA

eller ej. Något gott till kaffet kommer

• HÅLL AVSTÅND

att dyka upp på arbetsplatsträff före
sommaren.

Dag Wallströmer
Socialchef
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har

• VAR HEMMA OM DU ÄR SJUK
• HOSTA OCH NYS I ARMVECKET

Stort tack för allt engagemang och stöd
Under den pågående pandemin har vi sett många exempel på engagemang
och stöd till vår verksamhet och vår personal från allmänheten i kommunen,
frivilligorganisationer, anhöriga och företag. Flera företagare har bidragit
med skyddsmateriel, invånare har bakat och lämnat bullar och kakor till vårt
äldreboende. Företag och enskilda har skickat blommor och godis och det har
varit underhållning. Frivilliga har hjälpt till med hemhandling till dem som är
70 +. Den guldkant detta satt på tillvaron för våra äldre är mycket uppskattat.
I en prövningens stund som denna visar sig den lilla ortens alla fördelar på ett
tydligt sätt. Vi har i huvudsak mött stor förståelse för att allt inte kan vara som
vanligt under denna period. För personalen, som trots att de själva kan ha en
oro för att bli sjuka av lojalitet till sina brukare fortsätter sitt viktiga arbete,
betyder allmänhetens stöd och uppskattning oerhört mycket.
Vi vill också tacka övriga förvaltningar, kommunledning och politiken som på
olika sätt stöttat oss och bidragit till att hantera situationen och dess utmaningar.

Dag Wallströmer
Socialchef

Borttagande
av LOV och
Egna timmar i
äldreomsorgen

Ny avgift för ej avbokade
besök i hemtjänsten
Precis som tandläkaren och många andra redan har g jort inför Vingåkers

Sedan 2011 har Vingåkers kommun

kommun nu, efter ett beslut av kommunfullmäktige, en avgift för ej eller för

haft LOV, Lagen om valfrihet, i

sent avbokade besök i hemtjänsten. Syftet är inte att få in pengar på avgifter

hemtjänsten. Med LOV har den som

utan att minska den arbetstid som går åt till att åka till brukare som det visar sig

har hemtjänst möjlighet att välja

inte är hemma eller som inte vill ha hjälp när personalen kommer. Idag är det

privata utförare. Det har under dessa

cirka två heltidstjänster som försvinner på detta sätt vilket är onödigt slöseri

år aldrig varit fler än en handfull

med resurser när äldreomsorgen har stor brist på utbildade undersköterskor.

brukare som valt privata utförare.

Hemtjänsten i Vingåker utför idag cirka 700 hembesök per dag.

Sedan ett par månader har Vingåker
inte längre någon privat utförare av

Avgiften är 100 kr/besök som inte avbokas eller avbokas för sent och där

hemtjänst. Av den anledningen har

planerad insats inte kan utföras. Den nya avgiften ingår inte i maxtaxan vilket

kommunfullmäktige beslutat att för

innebär att även den som idag inte betalar någonting för sin hemtjänst kommer

närvarande upphöra med LOV för

att kunna få betala den nya avgiften. För att ha ett mjukt införande kommer

hemtjänst.

tre varningar ges till brukaren innan avgiften tas ut.

Av

samma

också
så

anledning

möjligheten

kallade

”Egna

till

försvinner
att

timmar”

Avbokning av insats ska ske senast dagen innan den ska utföras.

köpa

Avbokning sker genom ett telefonsamtal till hemtjänstens planerare på telefon

via

0151-193 94, telefontid 7.00-10.00 alla dagar samt vardagar även 13.00-14.30.

kommunen. De tjänsterna finns det
dock andra företag som erbjuder med
subvention via så kallat RUT-avdrag.

Förändringen införs från och med 1 juni 2020.
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KULTUR & FRITID

Digitala vänner i Vingåker läser Karin Smirnoffs bok
Vingåkersbygden Jag for ner till bror
Vill du lära dig mer om den digitala

Vingåkers bibliotek har bjudit in Karin Smirnoff till en författarkväll under

världen tillsammans med andra?

hösten 2020. Vi hoppas den blir av med tanke på coronapandemin. Fram till

Vi på biblioteket vill det genom

dess har du möjlighet att diskutera boken Jag for ner till bror tillsammans

initiativet

med oss på biblioteket på Bokcirklar.se

Digitala

vänner

i

Vingåkersbygden.
Jag for ner till bror är första delen i en trilogi. I romanen återvänder
Många äldre som uppmanas att

Jana Kippo till sin hemby och sin försupna tvillingbror, han heter Bror.

stanna hemma för att undvika

Jana tar ett jobb i hemtjänsten, påbörjar en relation med mannen nästgårds

smitta har svårt att få till tekniken.

och påminns om faderns förgripelser och moderns bortvända blick och

Men digitala tjänster är ett sätt för

stumhet. Den andra delen i trilogin heter Vi for upp med mor och den tredje

dig som är äldre att uppdatera dig,

som ges ut i april heter Sen for jag hem.

minska känslan av isolering och må
bättre.
Vill du prova på tillsammans med

Du hittar cirkeln på Bokcirklar.se, sök på
”Vingåker läser Karin Smirnoffs bok Jag for ner till bror”

andra eller enskilt så hjälper vi dig.

Skicka din
intresseanmälan till
biblioteket@vingaker.
se eller ring 0151-191 90

DigidelCentret
på biblioteket
Dig idelCent ret erbjuder d ig it a l
hjälp till alla som behöver. Onsdagar
15.00-18.00 finns extra personal på
plats på biblioteket för att hjälpa dig
med digitala frågor. Du kan under
den här tiden även boka tid för
privat hjälp och rådgivning.

För dig i en riskgrupp
är DigidelCentret öppet
Måndagar, onsdagar
och fredagar 8.00-10.00
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Bibliotekets digitala tjänster
Biblio – läs eller lyssna på böcker via Biblioappen,
du hittar den där appar finns
Cineasterna – titta på film.
Länk till Cineasterna på vingaker.se/biblioteket
Pressreader – läs tidningar och tidskrifter.
Länk till pressreader på vingaker.se/biblioteket

Andra gratistjänster:
Litteraturbanken.se - tillgängliggör svensk skönlitteratur
och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära
kulturarvet. Allt är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare,
lärare, elever och studenter. Allt finns läsbart och sökbart
på webbplatsen, över tusen titlar kan även sparas ner till
läsplattor och mobiltelefoner.
varldensbibliotek.se – läs och lyssna på ditt språk.
På Världens biblioteks webbplats hittar du e-böcker
och ljudböcker på flera språk:
• arabiska

• somaliska

• bosniska, kroatiska och serbiska

• tigrinska

• persiska

• turkiska

Skriv om hur coronapandemin påverkar dig

Take away!

Vi plockar ihop böcker till dig som
g jort en beställning. Du hämtar
din påse vid dörren. Ring in eller
mejla din beställning. Du kan också
reservera böcker via bibliotekets
katalog

som

du

hittar

på

vår

hemsida, skicka då ett mejl där
du berättar att du vill ha dem som
"Take away".
Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt. Livet har på något vis stannat upp och
vi har fått vänja oss vid en förändrad tillvaro. Mycket har förändrats till det
negativa men det kanske även har inneburit en del positiva saker. Vingåkers
bibliotek önskar få in berättelser om hur livet har förändrats för dig. Alla

Vingåkers bibliotek
biblioteket@vingaker.se
0151-191 90

från 8 år och uppåt är välkomna att skriva.
Berättelsen får vara max ett A4. Vi delar ut priser till två vinnare (en vinnare
i vuxenklassen och en vinnare i barnklassen) varje månad; maj, juni, juli
och augusti. Om du vill lämna in bidrag anonymt går det också bra men
då går du miste om eventuell vinst. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt
publicera texten. Vinnare publiceras på vingaker.se/biblioteket. Du som
är 8-16 år, skriv din ålder på ditt bidrag (och ditt namn om du önskar vara
med i tävlingen).

Förlängd lånetid
Lånetiden på böcker
förlängs till åtta veckor
på de som normalt har
fyra veckors lånetid.
Låna gärna på dig många
böcker åt gången!

Skicka din text senast den 31 augusti 2020 till
biblioteket@vingaker.se eller via post till:
Vingåkers bibliotek
Bondegatan 6, 643 30 Vingåker
Det går också bra att lämna in din text direkt till
bibliotekets personal eller via bokinkastet.

Öppettider Vingåkers bibliotek
Sommartider 1 juni–31 augusti
Måndag–onsdag
10.00-18.00
Torsdag–fredag
10.00-16.00

Riskgrupper
Det är öppet för riskgrupperna mellan klockan
09.00-10.00 måndag–onsdag,
ring på dörrklockan så
öppnar vi! Tillhör du en
riskgrupp och inte har
möjlighet att komma på
våra extrainsatta tider –
ring oss på biblioteket för
hjälp: 0151-191 90.

Stängt 11 juni planeringsdag

NR 2 2020
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Upptäck
Vingåkersbygden
med Storyspot
Tio spännande historier på tio olika platser i bygden. Lyssna
till berättelsen om hur sekten World Light Center startade här
eller historien om Vingåkersgubbens mirakelkrämer. Upptäck
historierna på egen hand eller lyssna tillsammans med familjen,
perfekt för lata dagar hemma eller på språng.

Så här gör du:
Ladda hem Storyspot-appen till din mobil eller surfplatta. Sök
på ”Vingåker” och välj vilken berättelse du vill lyssna på. Bästa
upplevelsen får du såklart om du besöker platsen där historien
utspelade sig.

Gör din egen Storyspot
Har du en lokal historia du vill dela med dig av? Du kan
kostnadsfritt spela in och dela dina egna historier direkt i appen.

Naturkartan

Märkestagning
vid utebaden
Vecka 32
Marmorbyn
Måndag 3 augusti
Tisdag 4 augusti

12.00–16.00
12.00–16.00

Sjögölet
Måndag 3 augusti
Tisdag 4 augusti

12.00–16.00
12.00–16.00

Lyttersta

Nu blir det ännu lättare att ta sig ut i naturen! I sommar
ansluter sig Vingåkers kommun till appen Naturkartan som
är gratis att använda. Där har vi samlat allt som rör friluftsliv
och motion – badplatser, naturreservat, utflyktsmål, cykel- och
vandringsleder och mycket mer. Ladda hem appen och hitta ditt
nästa smultronställe i Vingåkersbygden!
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Onsdag 5 augusti
Torsdag 6 augusti
Fredag 7 augusti

12.00–16.00
12.00–16.00
12.00–16.00

Högsjö
Onsdag 5 augusti
Torsdag 6 augusti
Fredag 7 augusti

12.00–16.00
12.00–16.00
12.00–16.00

Säfstaholms slott
färdigrenoverat
Öppettider
Vingåkersbadet
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Vuxenbad
Fredag
Lördag
Söndag

Stängt
12.00–19.30
12.00–19.30
12.00–18.00
18.00–20.00
12.00–19.30
09.00–15.00
09.00–15.00

Skolbad och motionssim
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00–12.00
08.00–12.00
Stängt
08.00–12.00

Avvikande öppettider
Midsommar
18 juni
09.00-17.00
19-21 juni Stängt

Sommarstängt
27 juni-11 augusti
Öppnar åter onsdag
12 augusti 09.00.

Vingåkersbadet följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
och uppmanar dig
som besökare att
göra detsamma:
Stanna hemma om du
har förkylningssymptom
Håll avstånd till andra
i omklädningsrum
och simhall

Efter

flera

Säfstaholms

års

renovering

Nu återstår iordningställande av

äntligen

rummen och utställningarna. Med

färdigt. Den 23 april tog kultur-

tre våningar och nästan 30 rum

och

att färdigställa är det fortfarande

Caisa

slott

står

fritidsnämndens
Sävheden

ordförande

Larsson

emot

en hel del kvar att göra. Invigning

slottets nyckel som överlämnades

av slottet och utställningarna som

av

fastighetsansvariga Jonas

planerades till juni i år har på

Schyllberg och Fredrik Fundberg.

grund av covid-19 flyttats fram

Ett omfattande arbete har pågått

till hösten. Men under sommaren

sedan 2017 med bland annat byte av

öppnar slottsentrén upp med turist-

stammar, dragning av ventilation,

information

målning av ytskikt och restaurering

välkomnar boende och besökare till

av slottets takmålningar. På grund

Vingåker. Välkommen in så hjälper

av covid-19 blev det ett lågmält

vi dig att hitta ut i Vingåkersbygden!

och

butik

och

oannonserat firande dagen till ära,
där det bjöds på alkoholfritt bubbel
utanför slottet. Dagen vigdes sedan
till inflyttning och en rad medarbetare från kommunens olika
enheter slöt upp och hjälptes åt att
flytta in. Ett stort tack till alla som

Öppettider slottsbutik
samt turistinformation
Från och med 23 juni
Tisdag-söndag 11.00-15.00

ställde upp och agerade flytthjälp
under dagen!

Mer information www.säfstaholm.se
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KULTUR & FRITID

Skicka in korsordet tillsammans med namn, adress, e-post och telefonnummer till
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker senast 24 augusti 2020.
Märk kuvertet med “Korsord”.
Fem vinnare dras att hämta ut ett pris i Slottsbutiken.
Vinnare samt rätt lösning publiceras på vingaker.se samt i nästa nummer av VFD.
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VingåkersbygdensGO!
BIN

UNNA DIG EN
NY SOMMARFRISYR

BADA I TRE
OLIKA SJÖAR

PROVA EN
NY SPORT

ÄT EN GLASS I
GRÖNGRÄSET

KÖP MED DIG
MAT FRÅN
EN LOKAL
RESTAURANG

BESÖK EN
AFFÄR DU
ALDRIG
VARIT I

PLANTERA
EN VÄXT

TA EN
RIDLEKTION

BESÖK
KALKBROTTSUTSIKTEN

SPELA DISCGOLF ELLER
MINIGOLF
I LÄPPE

KÖP NÅGOT
BEGAGNAT

BESÖK EN
LEKPLATS

GE EN
PRESENT TILL
NÅGON DU
TYCKER OM

PROVA
VANDRINGSSLINGORNA I
PERSTORPSSKOGEN

TA EN
FIKA PÅ ETT
LOKALT CAFÉ

TA EN
FISKETUR

BINGO för hela familjen
Gör vår aktivitetsbingo och upptäck Vingåkersbygden.
En hel rad ger Bingo, ta med din bingobricka till Slottsbutiken (öppnar 23 juni)
och få en liten present.
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Hemestra i Vingåkersbygden!
r i närheten
som ägnas i elle
r
te
es
m
se
r”
te
”Hemes

av hemmet.

FRITIDSGÅRDEN

POP UP-ALLSÅNG

Håller öppet och anordnar aktiviteter under
sommaren. Stängt vecka 30,31,32.
Följ fritidsgården på Facebook för
information om öppettider och aktiviteter.

Fyra tisdagar i juli kommer Widén-Strand-Poppe åka
runt med SKOJ-bussen och genomföra allsånger i
vår bygd. Så länge restriktionerna med maxantal 50
personer gäller kommer vi inte berätta var de dyker
upp utan det blir en glad överraskning.

facebook.com/FritidsgardenVingaker

Tänk på att hålla avstånd på plats.

FRITIDSBANKEN

STORYSPOT

Låna inlines, brädspel, friluftsprylar eller
annan sportutrustning för en aktiv sommar.
Fritidsbanken på Åbrogården håller öppet
onsdagar vecka 24-29 mellan 13.00-16.30.
Se www.vingaker.se för mer
information om aktiviteter.

Ladda hem Storyspot-appen till din mobil eller surfplatta.Tio spännande historier på tio olika platser
i bygden, till exempel berättelsen om hur sekten
World Light Center startade här eller historien
om Vingåkersgubbens mirakelkrämer. Lyssna där
historien utspelar sig eller hemma, tillsammans
med andra eller själv.

SOMMARSKOJ

NATURKARTAN

Från 9 juni till och med 16 juli klockan
15.00-18.00 turnerar SKOJ-bussen runt
enligt nedan. Det blir aktiviteter, skoj och bus
men med hänsyn till Folkhälsomyndighetens
riktlinjer. Tänk på att hålla avstånd och stanna
hemma om du känner symptom.

Ladda hem appen Naturkartan kostnadsfritt och
hitta ditt nästa smultronställe i Vingåkersbygden.
I appen har vi samlat allt som rör friluftsliv och motion
– badplatser, naturreservat, utflyktsmål, cykel- och
vandringsleder och mycket mer.

Se www.vingaker.se för mer information.
9 juni
11 juni
16 juni
18 juni
23 juni
30 juni
2 juli
6 juli
7 juli
9 juli
13 juli
14 juli
16 juli

Hullabadet och Tennisparken
Läppebadet och Hjortgränd
Högsjöbadet och Tennisparken
Sjögölet i Baggetorp och Hjortgränd
Marmorbybadet och Tennisparken
Hullabadet
Läppebadet
Högsjöbadet
Vingåker
Sjögölet i Baggetorp
Marmorbybadet
Vingåker
Lyttersta

SOMMARBOKEN
Är du mellan 8 och 12 år och gillar att prata och tipsa
om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och
fika? Vingåkers bibliotek ordnar träffar under sommaren.
Mer information samt datum för träffarna kommer att
finnas på www.vingaker.se.

SMULTRONTIPS
Varje dag, 8 juni–9 augusti, tipsar vi om
smultronställen i Vingåkersbygden via kommunens
Instagram och Facebook – håll utkik!

Följ Bibliotek och upplevelser i Vingåkersbygden på Facebook för information om aktiviteter.
facebook.com/bibliotekoupplevelser

