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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 31 augusti 2020, kl. 16:30

Plats:

Åbrogården

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Rapport över personuppgiftsincidenter
2. Den smarta Vingåkersbygden och Vinnovaansökan steg 2
3. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
4. Information från KLF
5. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
6. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
7. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott och val av ny ersättare
8. Återkoppling av implementering av Vingåkers kommuns varumärke,
värdegrund och vision
9. Svar på remiss om starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget
10. Svar på remiss om cykelstrategi för Sörmland
11. Kommunal utvecklings -och serviceplan för Vingåkersbyggden
12. Svar på remiss om arbetsmarknadsplan för Flens kommun
13. Svar på remiss över regional klimat- och energistrategi för Södermanlands
län
14. Upphävande av riktlinjer för allmänna handlingar
15. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
16. Insats för att säkerställa kompetensbehov och samtidigt minska kommunens
kostnad för försörjningsstöd
Ärenden till kommunfullmäktige
17. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
18. Kommuninvest – borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
19. Svar på motion om förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun
20. Svar på medborgarförslag om att sätta solpaneler på alla kommunens
fastigheter
Anmälningsärenden
21. Anmälan av ordförandebeslut
22. Anmälan av ordförandebeslut
23. Delegationsbeslut
24. Delgivningar
Övrigt
25. Övriga frågor

Anneli Bengtsson

Föredragande
Kommunikationschef
Samhällsstrateg
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Emma Bergström
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Ordförande

Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

Rapport över personuppgiftsincidenter
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

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

Den smarta Vingåkersbygden och ansökan till Vinnova
steg 2
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

2020-08-31

xx
(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 föredragning i följande beslutsärenden:
-

Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(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

2020-08-31

xx
(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

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

KS 2020/37

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport 2020-07-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kom m unstyreisen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

KS 2020/388

Begäran om entledigande för uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott och val av ny ersättare
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen entledigar Fredrik Andersson (M) från sitt uppdrag som
personlig ersättare till Charlotte Prennfors (M) i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen utser Anna Lejon (M) till ny personlig ersättare för Charlotte
Prennfors (M) i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en begäran om entledigande för sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och för uppdraget som personlig
ersättare för Charlotte Prennfors (M) i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen utser en ny personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunfullmäktige utser en ny ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-06-05

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Med vänlig hälsning
Emma Bergström
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 81 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

<Fredrik.Andersson@vingaker.se>
Skickat: den 5 juni 2020 10:57
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@vingaker.se>
Ämne: Begäran om entledigande

Hej,
Härmed ber jag om att få bli entledigad från mitt uppdrag i KSau.

Med vänlig hälsning
Fredrik Andersson (M)
Lärare/Förtroendevald
Barn- och Utbildningsförvaltningen
| Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151- 19 222 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
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Från:
Fredrik
Andersson
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/504

Återkoppling av implementering av Vingåkers
kommuns varumärke, värdegrund och vision.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att implementering av Vingåkers kommuns varumärke,
värdegrund och vision genomfört ska vara genomfört senast 30 juni 2021.
Redovisning till kommunstyrelsen från kommunikationschef ska ske under hösten
2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschefen fick i uppdrag att ta fram utbildningsunderlag som skulle bistå
kommunens chefer för att själva kunna implementera Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision i sina arbetsgrupper. Arbetet påbörjades redan
hösten 2019 med introduktion och genomgång för cheferna och med uppdraget att
senast 31 oktober ha genomfört implementering för samtliga medarbetare.
Coronapandemin startade i början av mars 2020 och därmed prioriterades ovanstående
uppdrag ned. Tanken är att göra en repetition under hösten för cheferna för att de
därefter ska ha fram till 30 juni 2021 på sig för att genomföra uppdraget. Redovisning
till KS från kommunikationschef sker förslagsvis under hösten 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-20
Beslutet skickas till
Kommunikationschef
HR-chef
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-20
Handläggare

Maria Pestrea
0151-191 19
Maria.Pestrea@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Återkoppling av implementering av Vingåkers
kommuns varumärke, värdegrund och vision.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå att lägga informationen till
handlingarna
Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef fick i uppdrag från kommunstyrelsen, 2019 – xx – xx att uppdra
till samtliga kommunens chefer att under år 2020 arbeta med Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision via arbetsplatsträffar. Därutöver ville
kommunstyrelsen ha återkoppling av resultatet av implementeringen i december 2020.
Skäl till beslut
Med anledning av vårens och sommarens pandemiarbete har uppdraget inte hunnit
påbörjas ute i förvaltningarna.
Ärendets beredning
Efter diskussion med kommunchefen föreslås att skjuta fram sista datumet för
kommunens chefer.
Bakgrund
Kommunikationschefen fick i uppdrag att ta fram utbildningsunderlag som skulle bistå
kommunens chefer för att själva kunna implementera Vingåkers kommuns
värdegrund, varumärke och vision i sina arbetsgrupper. Arbetet påbörjades redan
hösten 2019 med introduktion och genomgång för cheferna och med uppdraget att
senast 31 oktober ha genomfört implementering för samtliga medarbetare.
Coronapandemin startade i början av mars 2020 och därmed prioriterades ovanstående
uppdrag ned. Tanken är att göra en repetition under hösten för cheferna för att de
därefter ska ha fram till 30 juni 2021 på sig för att genomföra uppdraget. Redovisning
till KS från kommunikationschef sker förslagsvis under hösten 2021.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att uppdraget är viktigt och bör genomföras. Dock
behöver hänsyn tas till att många arbetsgrupper har haft en tuff vår och behöver få tid
på sig att hitta nya möjligheter att genomföra implementeringen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Avgift
Ingen avgift
Bilagor
Inga bilagor

Beslutet skickas till
Kommunikationschef
Personalchef
Ekonomichef

Maria Pestrea
Kommunikationschef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/161

Svar på remiss om starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). Svaret ska
vara inlämnat senast den 30 september
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-19
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Remissmissiv
Betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU
2020:8)
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-19
Handläggare

Ralf Hedin
0151 - 191 50
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/161

Remissvar Kommunutredningen (SOU 2020:8)
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8). Svaret ska
vara inlämnat senast den 30 september.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ärendet
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en parlamentariskt sammansatt
kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra
sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Slutbetänkandet från kommittén är nu ute
på remiss och i det bifogade svaret finns förvaltningens synpunkter på de olika
förslagen i betänkandet.

Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbygget handlar till stor del om de långsiktiga frågorna, även om trycket i mer
akuta frågor kan vara stort i det dagliga arbetet. Det är de grundläggande regelverken
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som sätter ramarna för vilka möjligheter en kommun har att fullgöra sitt uppdrag på
lång sikt. Det är därför välkommet med en utredning om dem och det är därför viktigt
att prioritera att arbeta med den. Det gäller även om det kan upplevas som att det tar
lång tid innan förändringar av grunderna i en kommuns förutsättningar får effekt, och
även om effekten kan vara svår att se ens när den kommer. Det är mot den bakgrunden
som remissvaret är skrivet.

Ekonomiska konsekvenser
Det följer inga ekonomiska konsekvenser av att remissvaret skickas in. De olika
förslagen i Kommunutredningen kan innebära ökade kostnader men det prövas i så fall
om och när de ska genomföras.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Remissmissiv
Betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU
2020:8)

Beslutet skickas till
Finansdepartementet

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.

Det följer inga ekonomiska konsekvenser av
att remissvaret skickas in. De olika förslagen
i Kommunutredningen kan innebära ökade
kostnader men det prövas i så fall om och när
de ska genomföras.
Det remitterade slutbetänkandet handlar i allt
väsentligt om övergripande frågor som inte
är specifika för olika verksamheter. En
allmänt höjd kapacitet för kommunerna att
klara välfärdsuppdraget gagnar självklart
även skolan men några specifika förslag om
just den finns inte i betänkandet.
Det remitterade slutbetänkandet handlar i allt
väsentligt om övergripande frågor som inte
är specifika för olika verksamheter. En
allmänt höjd kapacitet för kommunerna att
klara välfärdsuppdraget gagnar självklart
även landbygdsutvecklingen men några
specifika förslag om just den finns inte i
betänkandet.

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]"

Det remitterade slutbetänkandet handlar i allt
väsentligt om övergripande frågor som inte är
specifika för olika verksamheter. En allmänt höjd
kapacitet för kommunerna att klara
välfärdsuppdraget gagnar självklart god hälsa och
välbefinnande.
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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]"

Det remitterade slutbetänkandet handlar i allt
väsentligt om övergripande frågor som inte är
specifika för olika verksamheter. En allmänt höjd
kapacitet för kommunerna att klara
välfärdsuppdraget gagnar självklart arbetet för att
minska ojämlikheter i samhället.

Det remitterade slutbetänkandet handlar i allt
väsentligt om övergripande frågor som inte är
specifika för olika verksamheter. En allmänt höjd
kapacitet för kommunerna att klara
välfärdsuppdraget gagnar självklart arbetet för att
skapa mer hållbara städer och samhällen.
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"[Klicka och skriv]"

Det remitterade slutbetänkandet innehåller förslag
som innebär att staten gör mer för att underlätta
kommunernas arbete mot klimatförändringarna och
för ökad hållbarhet, till exempel genom att samla
information och tillhandahålla utbildning.

"[Klicka och skriv]"

Det remitterade slutbetänkandet innehåller förslag
som innebär att staten gör mer för att underlätta
kommunernas arbete mot klimatförändringarna och
för ökad hållbarhet, till exempel genom att samla
information och tillhandahålla utbildning.
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Ökad måluppfyllelse på det här området kan sägas
vara kärnan i vad slutbetänkandet avses leda till om
förslagen genomförs.

"[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?

Kommunerna har utomordentligt stor påverkan på vilka förutsättningar barn
och ungdomar har. Stärks kapaciteten hos kommunerna att klara sitt uppdrag
så gagnar det därför på ett eller annat sätt alla barn och ungdomar, även om
slutbetänkandet inte innehåller några förslag som handlar specifikt om dem.

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?

Kommunerna har utomordentligt stor påverkan på vilka förutsättningar barn
och ungdomar har. Att stärka kommunernas kapacitet att klara sitt uppdrag är
därför en av de effektivaste åtgärder samhället kan vidta för att säkerställa
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?

Det är svårt att svara rakt ja eller nej på den frågan. En allmänt höjd kapacitet
för kommunerna ger goda förutsättningar för att sätta barns och ungdomars
bästa i främsta rummet, men det finns i slutbetänkandet inga förslag som
handlar specifikt om det.
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Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se

Datum

2020-07-20
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-19261

ralf.hedin@vingaker.se
Vår beteckning

Remissvar på Kommunutredningens slutbetänkande
”Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)
Dispositionen nedan följer i stort den som föreslås i remissmissivet.
Inledning
Direktiven till utredningen har hög ambitionsnivå – att utifrån de svåra utmaningar
som kommunerna står inför stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter.
Helt öppna är direktiven dock inte. De anger fyra områden som utredningen ska
fokusera på men ger också en möjlighet för utredningen att analysera andra områden.
Mot den konstruktionen är det svårt att ha några invändningar. Det finns dock en
tydligt angiven begränsning i direktiven som det finns anledning att ifrågasätta:
Förslagen får inte innebära ökade kostnader för staten. Det här är en olycklig
begränsning av utredningsuppdraget eftersom den statliga nivån på finansiering av det
kommunala uppdraget i själva verket är en av de viktigaste frågorna att diskutera, i
synnerhet givet de utmaningar som kommunerna står inför och som i delar framgår
redan av direktiven. En viktig utgångspunkt borde vara att analysera om de krav som
staten genom det samlade regelverket ställer på kommunerna är rimliga i förhållande
till den finansiering som staten tillhandahåller. Alternativet till ökad statlig
finansiering är annars främst att de kommuner som redan har de kanske tuffaste
utmaningarna och samtidigt bland de högre skattesatserna själva ska öka
finansieringsgraden genom ytterligare höjda skatter. Den principdiskussionen hade det
varit angeläget att ha som en central fråga i direktiven.
Utredningen föreslår i och för sig åtgärder för att se över det kommunalekonomiska
utjämningssystemet. Om just de föreslagna åtgärderna är de bästa kan diskuteras men
även den statliga finansieringen av kommunernas uppdrag borde ha analyserats
närmare.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Strukturella åtgärder
Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av
kommuner
Vingåkers kommun tillstyrker förslaget om ekonomiska incitament för de kommuner
som satsar på att utveckla strategisk samverkan med andra. Det är allmänt vedertaget
att kommuner behöver samverka mer för att möta de utmaningar man redan har och de
som kommer. Att skapa, införa och utveckla samverkan tar dock tid och resurser. Det
kan också ta flera år innan effekterna märks. Dessa motkrafter kan göra att kommuner
tvekar inför att göra satsningar på mer omfattande och strategisk samverkan.
Ekonomiska incitament kan här ha en viktig funktion.
Sammanläggningar av mindre kommuner är ett mer tveeggat svärd. Det man kanske
vinner på att skapa större kommuner riskerar man förlora i närhet till invånarna och
därmed i legitimitet och det kan ta mycket lång tid, flera decennier, innan invånarna
uppfattar den nya kommunen som sin naturliga tillhörighet. Att sammanläggning är ett
alternativ är naturligt men frivillighet behöver vara den självklara grunden, vilket
också utredningen skriver.
Kommunutredningen anser inte att Sverige ska inför en modell med asymmetrisk
ansvarsfördelning, alltså att kommuner ska ha olika ansvarsområde beroende på sin
storlek. Nackdelarna anses vara betydligt större än fördelarna. Även om det är en
rimlig bedömning så bör frågan om asymmetri i en bredare betydelse utredas mer
eftersom en av de viktigaste skillnaderna mellan svenska kommuner är att de är så
väldigt olika i storlek. Den skillnaden har stor påverkan på många sätt. Ökad
samverkan kan vara ett sätt att hämta hem vinsterna med asymmetri utan att de
negativa konsekvenserna följer med. Därutöver borde möjligheterna prövas med
asymmetriska krav på till exempel redovisningar från kommunerna till olika statliga
myndigheter. Ska verkligen mindre kommuner, som disponerar betydligt mindre
skattepengar, behöva göra likadana redovisningar inom alla områden som de stora
kommunerna?

Försöksverksamhet
Vingåkers kommun välkomnar förslaget om att försöksverksamheter ska få bedrivas
med undantag från regelverk. Att under kontrollerade former få göra avsteg från vissa
bestämmelser kan vara avgörande för att en kommun ska vara beredd att pröva nya
sätt att arbeta. Förutsatt att det också blir ett relativt enkelt förfarande kan antalet
försöksverksamheter antas bli större och den övergripande utvecklingen därmed gå
fortare.
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Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
Det är bra att Kommunutredningen signalerar att kommunernas utvecklingsarbete är
en långsiktig process och att det behöver finnas en formell struktur som stöd för den
processen. Frågan är dock om strukturen ska vara uppifrån och ner, som den skulle
riskera att bli om den styrs genom en kommundelegation på Regeringskansliet så som
utredningen föreslår. En sådan modell riskerar också att uppfattas som distanserad från
den verklighet som råder ute i kommunerna, i synnerhet de mindre.
En alternativ lösning är att utgå på ett tydligare sätt från landshövdingarna. De är
statens representanter i den mer lokala geografin och har bättre kunskaper om lokala
förhållanden än man kan förväntas ha på Regeringskansliet. Dessutom kan de när det
gäller kommunal utveckling tillhandahålla en neutral arena och forum för samtal utan
att ha egna intressen i vad man kommer fram till, i alla fall inga direkta. Därutöver kan
landshövdingarna, tillsammans med kommunerna, vara en stark röst gentemot den
nationella nivån. En modell av det här slaget skulle dessutom vara mer nerifrån-ochupp.

Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet
Eftersom alla kommuner formellt har samma uppdrag och skyldigheter ska i synnerhet
de statliga myndigheter som har starkast koppling till den kommunala verksamheten
självklart finnas i samtliga kommuner. Lyhördheten för lokala behov och anpassningar
ska dessutom vara stor i de statliga verksamheter som har stor påverkan på
kommunernas förutsättningar, som till exempel när det gäller vägar och annan
infrastruktur.
Lika självklart är det att staten ska följa principen att finansiera de utökade uppdrag
som läggs på kommunerna. Här finns en del att önska redan idag.

Kommunernas ekonomi
Vingåkers kommun ser mycket positivt på förslaget om den statsbidragsprincip som
beskrivs i utredningen. Idag följer en orättvisa av att kommuner beroende på storlek
och kapacitet kan ha olika förutsättningar att söka statsbidrag.

Kommunernas kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är redan idag en av kommunsektorns svåraste utmaningar. Den
leder till löneglidning och, vilket är värre, till att det inte alltid är personer med rätt
kompetens som anställs. Utmaningen kommer att bli större. Jämfört med problemets
allvar är utredningens förslag förhållandevis tunna. På det här området krävs mer.
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Det specifika förslaget om att minska studieskulden för den som bor och arbetar i
kommuner med särskilt stora svårigheter när det gäller kompetensförsörjning är väl
värt att pröva men kommer inte kunna vara mer än en liten del av lösningen.

Kommunernas digitaliseringsarbete
Det är enligt vår bedömning helt avgörande att staten tar ett mer långtgående ansvar
för digitaliseringen, särskilt för en förvaltningsgemensam infrastruktur, om Sverige
ska kunna hämta hem den potential som ligger i ökad digitalisering. Kostnaderna för
att detta görs på olika sätt i olika kommuner kan antas vara mycket höga och motverka
effektivitet. Det finns dessutom en risk att vi längre fram kommer att tvingas till dyra
omställningar för att kunna kommunicera digitalt på ett optimalt, dvs enhetligt, sätt.

Övriga förslag och bedömningar
Kommunutredningen lägger fram några förslag kopplade till kommunernas arbete
med klimat- och hållbarhetsarbete. Vingåkers kommun kan bara understryka hur
viktigt det är att staten underlättar för kommunerna att bedriva ett professionellt arbete
med dessa frågor. Grundtankarna i utredningens förslag om att samla information och
att tillhandahålla kunskap är bra. Alla sådana åtgärder bör ha Agenda 2030 som
sammanhållande struktur. Det skapar större enhetlighet, en gemensam vokabulär och
med en och samma utgångspunkt inom detta område som annars lätt blir spretigt och
svåröverskådligt kan kraften i kommunernas totala arbete med dessa frågor antas bli
större.
Självklart välkomnas även utredningens förslag om att staten ska underlätta
finansiering av bostadsbyggande i kommuner där låga marknadsvärden har en negativ
påverkan på möjligheten att finansiera nybyggnation. Det skulle vara ett sätt för staten
att visa att man menar allvar med det ofta använda uttrycket ”Hela Sverige ska leva”.
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Svar på remiss om cykelstrategi för Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den regionala cykelstrategin för Sörmland.
2. Kommunstyrelsen yrkar på att få in stråket Vingåker – Katrineholm som prioriterat
cykelstråk i regionen.
3. Kommunstyrelsen yrkar på att stråk där vardagscykling och Näckrosleden
sammanfaller skall omnämnas i cykelstrategin.
Sammanfattning av ärendet
En regional cykelstrategi för Sörmland är nu ute på remiss. Cykelstrategins
övergripande mål är att fler ska nyttja cykel som färdmedel för ett mer hållbart
Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå
regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål. För att kunna följa hur det
övergripande målet uppfylls finns åtta delmål. Arbetet med att uppfylla målen sker
inom fyra strategiområden:
• Trafiksäkerhet och komfort,
• Tillgänglighet och cykelvägnät,
• Utbildning, uppmuntran och påverkan
• Miljö, hälsa och Jämlikhet.
Tolv strategier med ett antal tillhörande åtgärder har valts ut som svarar mot det
övergripande målet och delmålen. Cykelstrategin pekar också tydligt på hur
genomförandet ska gå till och hur Region Sörmland ska följa upp arbetet.
Cykelstrategins mål skall vara uppfyllda till år 2030. Strategin kommer att ses över
och aktualiseras vart fjärde år och åtgärderna följs upp kontinuerligt.
Genom cykelstrategin och Länsplanen för regional transportinfrastruktur i
Södermanlands län blir det tydligt hur infrastruktursatsningar prioriteras och finansieras. Både på statligt och kommunalt vägnät.
Förutom de övergripande målen ska cykelstrategin också bidra till att 2030-målet:
Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Beslutet skickas till
Region Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-29
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/328

Tjänsteutlåtande
Remiss – Regional cykelstrategi för Sörmland
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ger som förslag till Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta:
1. Att ställa sig bakom den regionala cykelstrategin för Sörmland
2. Att yrka på att få in stråket Vingåker – Katrineholm som prioriterat cykelstråk i
regionen.
3. Att yrka på att stråk där vardagscykling och Näckrosleden sammanfaller skall
omnämnas i cykelstrategin.
Sammanfattning av ärendet
En regional cykelstrategi för Sörmland är nu ute på remiss. Cykelstrategins
övergripande mål är att fler ska nyttja cykel som färdmedel för ett mer hållbart
Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå
regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål. För att kunna följa hur det
övergripande målet uppfylls finns åtta delmål. Arbetet med att uppfylla målen sker
inom fyra strategiområden:
• Trafiksäkerhet och komfort,
• Tillgänglighet och cykelvägnät,
• Utbildning, uppmuntran och påverkan
• Miljö, hälsa och Jämlikhet.
Tolv strategier med ett antal tillhörande åtgärder har valts ut som svarar mot det
övergripande målet och delmålen.
Cykelstrategin pekar också tydligt på hur genomförandet ska gå till och hur Region
Sörmland ska följa upp arbetet. Cykelstrategins mål skall vara uppfyllda till år 2030.
Strategin kommer att ses över och aktualiseras vart fjärde år och åtgärderna följs upp
kontinuerligt.
Genom cykelstrategin och Länsplanen för regional transportinfrastruktur i
Södermanlands län blir det tydligt hur infrastruktursatsningar prioriteras och
finansieras. Både på statligt och kommunalt vägnät.
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Förutom de övergripande målen ska cykelstrategin också bidra till att 2030-målet nås.
Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Arbetet med en ny cykelstrategi för region Sörmland påbörjades hösten 2018 för att
möta behovet av goda underlag för framtida investeringar. ”Sedan den tidigare
strategin från 2012 syns allt ökade ambitioner för satsningar på cykling i länet. För
att kunna möta de ökade ambitionerna krävs ett bättre underlag om cyklingens roll
och förutsättningar i Sörmland. Cykling kan ses som en del i länets ambitioner att
utveckla ett hållbart transportsystem.”
Bland annat gjordes en potentialstudie som legat till grund för identifiering av
cykelstråk med potential för hög cykeltrafik. (Potentialstudie cykling, Chengxi Liu,
VTI, 2019)
I den regionala cykelstrategin från 2012 pekades Vingåker – Katrineholm ut som ett
starkt stråk. Detta stråk finns inte utpekat i den nya strategin men en del av stråket
finns med mellan Katrineholm – Baggetorp.
Förvaltningens ståndpunkt
Vingåkers kommun stödjer remissens övergripande mål samt delmål, strategier och
åtgärder. Dessa beskriver på ett tydligt sätt prioriteringsordningar och hur
utvecklingen av Region Sörmlands cykelnät ska genomföras. Förvaltningen håller
med om att vardagscykling ska prioriteras framför turistcykling och att det är viktigt
att göra befintliga cykelstråk säkra. Förvaltningen har emellertid några anmärkningar
på listan över stråk med hög potential.
Förvaltningen ser gärna att stråket Vingåker – Katrineholm finns med bland högt
prioriterade stråk i cykelstrategin. Även om stråket är långt(22km) är det många som
arbetspendlar denna sträcka(ca1600 arbetspendlare, källa: SCB). Förvaltningen ser
stråket som fortsatt viktigt på regional nivå och yrkar på att gränsen för viktiga stråk
inte bör dras skarpt vid 20km utan även inkludera stråk med hög arbetspendling som
ligger nära 20km. Stråket ifråga har också flera målpunkter som är av vikt för
vardagscyklingen såsom mindre samhällen och badplatser. En del av sträckan är det i
cykelstrategin utpekade prioriterade cykelstråket Baggetorp – Katrineholm som är ca
9km. Återstående sträcka är då 13km. Särskilt bör beaktas att stråket idag ej är
cyklingsbart på grund av tung trafik och höga hastigheter.
Att göra cyklingen längs Näckrosleden säker sammanfaller i många fall med behovet
av att utveckla cykelstråk för arbetspendling och vardagscykling vilket vi ser som
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anledning att nämna vissa sådana stråk i cykelstrategin. I Vingåkers kommun gäller
detta sträckan Högsjö – Vingåker (ca 200 arbetspendlare källa: SCB) samt sträckan
Österåker – Vingåker(ca 125 arbetspendlare källa: SCB) varav en delsträcka är
Vingåker – Båsenberga. En sträcka som är av stor betydelse för vardagstrafik till och
från friluftsområdet.
Förvaltningen vill uppmärksamma på att kartan över dragningen av Näckrosleden på
s.14 i cykelstrategin inte stämmer mellan Katrineholm – Vingåker.
För Vingåkers kommun finns det stora vinster i att koppla ihop byarna med tätorten.
Möjligheten att cykla ökar rörlighet och livskvalitet samt gör det attraktivare för
framtida exploatering. Särskilt bedöms ett utvecklat cykelnät påverka barn och
ungdomar positivt.
I övrigt behöver Vingåkers kommun se över sin egen cykelstrategi och förvaltningen
ser den regionala strategin som ett bra underlag för detta arbete.
Ekonomiska konsekvenser
Den största potten medel för utbyggnad av cykelvägar och trafiksäkerhet i Sörmland
ur ett regionalt perspektiv finns genom Länsplanen för regional transportinfrastruktur
2018–2029. För gång- och cykelåtgärder i det statliga och kommunala vägnätet finns
det ett krav på kommunerna om medfinansiering på minst 50 procent.
Investeringar kan också göras med EU-medel men dessa kan ej sökas för direkta
investeringar i infrastruktur och även dessa medel kräver en medfinansiering om 50
procent.
I övrigt kan ett samarbete mellan kommun och privata aktörer tillgängliggöra vägar
för cykeltrafik.
Bland delmålen kan man se att högt i prioriteringen ligger en översyn av befintliga
cykelstråk i syfte att öka säkerheten. Omfattningen av detta bedöms bli störst i
tätorten. Här kan det bli kostnader för ommålning av vägar, sänkta hastighetsgränser
och utbyggnad av cykelbanor för att fylla igen felande länkar. En lokal
cykelutvecklingsplan behöver göras för detta. Vingåker har relativt låg andel arbetsoch skolresor med cykel varför en studie av säkra skolvägar behövs.
En studie av viktiga målpunkter bör också tas fram för att kunna göra effektiva
investeringar.
Vissa målpunkter är redan kända som Vialabadet och Båseberga friluftsområde.
Vägarna på dessa sträckor förvaltas idag av Trafikverket och finns inte med som
prioriterade stråk i cykelstrategin. I Vingåker finns inga utpekade regionala stråk i
cykelstrategin. Det finns dock behov av att bygga ut vissa stråk och särskilt sträckan
Vingåker – Katrineholm bedöms även vara av prioriterat regionalt intresse. Sträckan
förvaltas av Trafikverket och utbyggnad behöver göras i samarbete med dem.
Även Bondegatan förvaltas idag av Trafikverket och bör planeras med cykelväg som
binds samman med cykelväg längsmed väg 52.
Cykelväg till Vialabadet kan vara möjlig att delvis dra längs befintliga småvägar och
stigar, och skulle lämpligen utarbetas i samarbete med privata markägare.
Utbildning, uppmuntran & påverkan är ett eget strategiområde för att förändra
resvanor. I första hand föreslås att se över och bygga ut säkra cykelvägar och i
samband med detta kan ”rådgivning, information, kampanjer och marknadsföring”
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användas för att motivera fler till att cykla. EU-finansiering lämpar sig för detta
strategiområde.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Ökad rörlighet och självständighet som ett
utvecklat cykelnät innebär bedöms ha en
positiv inverkan.

Ökad rörlighet och tillgänglighet som ett
utvecklat cykelnät innebär bedöms ha en
positiv inverkan.

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.

Tillgänglighet med cykel bedöms vara en
grundläggande tjänst som kan förbättra rörlighet och
hälsa för ekonomiskt utsatta.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Ett utvecklat cykelnät bedöms generellt bidra till
bättre hälsa med ökad vardagsmotion, större
rörlighet och ökad självständighet. Det bidrar också
till färre vägtrafikolyckor.
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Tillgängligheten till skolor och annan folkbildning
bedöms påverkas positivt.

Fler män än kvinnor väljer cykel som färdmedel.
Med säkrare infrastruktur och god information
bedöms tillgängligheten för kvinnor att öka.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Ett minskat bilberoende bedöms ha positiv effekt.
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Ökad säkerhet, rörlighet och tillgänglighet bedöms
ge ett bättre företagarklimat och öka möjligheterna
att ta sig till och från arbete.

Cykelstrategin bidrar till mer hållbara transporter.

Cykel som transportmedel är mer tillgängligt för
unga och ekonomiskt utsatta.

Cykelstrategin bedöms bidra till hållbara transporter
och minska miljöpåverkan per person. Staden
bedöms bli mer tillgänglig för fler.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Minska beroendet av fossila bränslen och premiera
mer hållbara transporter.

Tillgängligheten till sjöar med bad och annan
rekreation bedöms öka.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Utvecklingen av cykelinfrastruktur efterfrågas i
några av de lokala utvecklingsplanerna varför
cykelstrategin blir ett verktyg för att möta detta
behov.

Ett välfungerande cykelnät i en landsbygdskommun
kan tjäna som ett positivt exempel på hållbar
tillväxt.
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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 och ungdomar påverkas i högre utsträckning än andra
åldersgrupper av en utvecklad cykelinfrastruktur.

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

Kommunens egen cykelstrategi bör utformas i dialog med barn och
ungdomar för att möta dessa gruppers behov.

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?

Ett utvecklat cykelnät ger ökad tillgänglighet, rörlighet och självständighet
för alla.

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

Cykelstrategin bedöms bidra till ökad tillgänglighet, rörlighet och
självständighet för barn och unga.
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Remissmissiv
Regional cykelstrategi för Sörmland
- En regional strategi och cykelvägsplan för att stärka aktivt resande och hållbar
mobilitet

Region Sörmland har färdigställt arbetet med en regional cykelstrategi för Sörmland.
Cykelstrategin skickas nu ut på remiss till viktiga aktörer i länet som berörs av arbetet.
Uppdraget
Region Sörmland har haft uppdraget att revidera Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012.
Regional cykelstrategi för Sörmland är ett samlat dokument med mål, strategier, åtgärder och
uppföljning. Strategin ska fungera som ett stöd i Region Sörmlands och kommunernas arbete
med cykelfrågor, bland annat utbyggnad av cykelvägnät och att skapa förutsättningar för en ökad
cykling i länet. Sedan den tidigare strategin från 2012 syns allt ökade ambitioner för satsningar
på cykling i länet. För att kunna möta de ökade ambitionerna krävs ett bättre underlag om
cyklingens roll och förutsättningar i Sörmland. Cykling kan ses som en del i länets ambitioner att
utveckla ett hållbart transportsystem.
Arbetet med den nya cykelstrategin påbörjades under hösten 2018 med kartläggningar och
analyser av cykelvägnätet. Bland annat gjordes en potentialstudie för cykling genom ett
samverkansprojekt med VTI. Under 2019 genomfördes en workshop tillsammans med olika
aktörer som la grunden för målen och strategierna. Arbetet har färdigställts under våren 2020.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att skapa en sammanhållen strategi som föreslår åtgärder
där de gör störst nytta utifrån olika delstrategier och prioriteringsprinciper i samhällsplaneringen.
Stort fokus ligger på att främja arbetspendling med cykel. Målen och delstrategierna i
dokumentet har mer än tidigare en koppling till arbete med cykelfrågor ur ett vardags- och
turismcyklingsperspektiv. Strategin får därigenom en tydligare koppling till barnperspektivet och
folkhälsa. Strategin är tänkt att skapa bättre förutsättningar för ett mer systematiskt arbete för att
öka cyklingen och utbyggnad av cykelvägnätet i Sörmland. I det ingår också arbete med
påverkansåtgärder, så som Mobility Management, som en viktig del för att vi ska nå målen.
Remissmaterial och övrigt underlag
Remissen består av en huvudrapport som innehåller nulägesanalys, mål, strategier och åtgärder.
Strategin innehåller också planeringsverktyg med koppling till infrastrukturplaneringen såsom
planeringsstöd i form av checklistor och tabeller för användning i diskussioner om behov och
brister kopplat till mål. I dokumentet finns en länk till en webbaserad GIS-tjänst som är
resultaten av potentialstudien. Den kan användas av Region Sörmland och kommunerna för
diskussion och planering av investeringar i cykelvägnätet i infrastrukturplaneringen.
Potentialstudien och underlaget för infrastrukturplaneringen finns på karttjänsten:
https://arcg.is/1C0DOm
Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(3)
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Fortsatt arbete med Regional cykelstrategi för Sörmland
Region Sörmland har gjort en regional resvaneundersökning genom tillköp i den nationella
resvaneundersökningen. Resultat av den kommer i slutet av maj 2020. Den är viktig utifrån att
förstå färdmedelsandelar mellan olika transportslag och det finns frågor som berör cykling i
undersökningen. Resultaten från resvaneundersökningen kommer att kompletteras i dokumentet
under remisstiden.
Strategin behandlas politiskt i regionala utvecklingsnämnden hösten 2020. Fortsatt viktigt arbete
efter strategin är också bland annat att planera för och implementera de olika metoder och
arbetssätt som kopplar till infrastrukturplaneringen och den uppföljning som föreslagits.
Remissvar
Remissvaren ska lämnas till Region Sörmland senast 15 september 2020.
Remissvar skickas via e-post, till erika.peltonen.ramkvist@regionsormland.se.
Remissmaterialet återfinns också på följande länk: https://regionsormland.se/tillvaxtutveckling/infrastruktur/.
Frågor besvaras av Erika Peltonen Ramkvist, telefon 073-8675807 eller e-post till
erika.peltonen.ramkvist@regionsormland.se.

Med vänlig hälsning,
Region Sörmland
Enheten för samhällsplanering och infrastruktur

Ulf Arumskog
Verksamhetschef

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(3)
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Förord

Skrivs senare
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Sammanfattning

Regional cykelstrategi för Sörmland ska främja och öka cyklingen i Sörmland.
Att arbeta med cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och
förbättrade hälsoeffekter. Region Sörmlands åtagande att förbättra cykelförutsättningar bidrar till den regionala utvecklingsstrategin och flera övergripande
mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.
Genom cykelstrategin och Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län blir det tydligt hur infrastruktursatsningar prioriteras och finansieras. Både på statligt och kommunalt vägnät.
Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer hållbart Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå
regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål. För att kunna följa hur
det övergripande målet uppfylls finns åtta delmål. Arbetet med att uppfylla målen
sker inom fyra strategiområden: Trafiksäkerhet och komfort, Tillgänglighet och
cykelvägnät, Utbildning, uppmuntran och påverkan samt Miljö, hälsa och Jämlikhet. Tolv strategier med ett antal tillhörande åtgärder har valts ut som svarar
mot det övergripande målet och delmålen.
Cykelstrategin pekar också tydligt på hur genomförandet ska gå till och hur Region Sörmland ska följa upp arbetet. Cykelstrategins målår är 2030. Strategin
kommer att ses över och aktualiseras vart fjärde år och åtgärderna följs upp kontinuerligt.
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1. Inledning

1.1 Syfte och utgångspunkter
Regional cykelstrategi för Sörmland syftar till att främja och öka cyklingen i
Sörmland. Ökad cykling bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp, förbättrad tillgänglighet i städer och
förbättrade hälsoeffekter från ökad fysisk aktivitet. Region Sörmlands åtagande
att förbättra cykelförutsättningar bidrar således till flera övergripande mål för
hållbar utveckling och Agenda 2030.
I Sörmland har både de kommunala och regionala aktörerna länge haft höga ambitioner kring cykling. Regional cykelstrategi för Sörmland tar sin utgångspunkt
i den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Sörmlandsstrategin, där hållbart
resande identifieras som en av flera viktiga insatser för den hållbara utvecklingen
i Sörmland. Utifrån ett regionalt perspektiv finns kopplingen till rollen som ansvarig för Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län. I
länstransportplanen finns en bred ambition för cykelfrågorna generellt, turistcykelleder och för investeringar i cykelvägsinfrastruktur.
Eftersom betydelsen av ökad cykling är lika viktig på det statliga som det kommunala vägnätet behövs det skapas förutsättningar för infrastrukturen. Det krävs
gemensamma riktlinjer och rekommendationer som Region Sörmland, länets
kommuner och Trafikverket kan ställa sig bakom. Förutom åtgärder i infrastrukturen behövs även beteendepåverkandeåtgärder för att få fler att cykla, gärna i
kombination med andra färdmedel för att ersätta fler bilresor.
Regional cykelstrategi för Sörmland inriktas i första hand på målgruppen vardagscyklister till arbete, skola, fritidsaktiviteter eller andra viktiga målpunkter. I
andra hand är målgruppen turist- och rekreationscyklister där resan är del av målet. Grupperna har olika behov, förutsättningar och är benägna att cykla olika
långt. Vardagscyklisterna har ett behov att ta sig till viktiga målpunkter i vardagen året runt. För turist- och rekreationscyklister är själva resan oftast del av målet och ett mer säsongsbetonat behov. Åtgärder som blir till nytta för bägge målgrupperna är att föredra.

1
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1.2 Regional cykelstrategi för Sörmland i sitt sammanhang
Agenda 2030 och de globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Bild på globala målen i ett cykelhjul, kompletteras senare
Region Sörmland är regionalt utvecklingsansvarig i Sörmland. Regionalt utvecklingsansvariga ska skapa förutsättningar för en utveckling som leder till en
hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från de lokala och regionala
förutsättningar som råder. Det innebär bland annat att arbeta fram en regional
utvecklingsstrategi (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin.
I den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, tillämpar Region
Sörmland ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt
beroende av varandra. I Sörmlandsstrategin används en modell för att, utifrån
människan och befolkningen i centrum, belysa att hållbar utveckling är resultatet
av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är ömsesidigt beroende av varandra. Den prioriterade inriktningen En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas, berör cyklingen i Sörmland. Att det är tillgängligt, attraktivt och hälsosamt att arbetspendla med cykel i Sörmland bidrar
till hållbarhet och en växande arbetsmarknad.
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Figur 1. Sörmlandsstrategins modell för hållbar utveckling. Källa: Region Sörmland.

Strukturbild Sörmland visar den fysiska inriktningen för Sörmland med ortstruktur och funktionella samband med varandra och med omvärlden. Bilden är utgångspunkt i det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av Sörmlandsstrategin. Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter
med viktiga funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela regionen
och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större region med varierande
miljöer kan attrahera människor, företag och kapital. Det finns utvecklingspotential att tydliggöra hur den fysiska miljön kan utvecklas för att gynna cykling.
Cykelstrategin utgör viktig input till nästkommande Länstransportplan. I länstransportplanen avsätts medel för cykelåtgärder som medfinansieras av kommunerna utmed det statliga vägnätet, samt medel i form av statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för att exempelvis medfinansiera cykelåtgärder utmed det
kommunala vägnätet. Cykelstrategin kommer även utgöra input till andra planer
och strategier kommunalt, regionalt och nationellt gällande cykling och cyklingsfrämjande åtgärder.
Förutom ovanstående mål och program kopplar Cykelstrategin även till Trafikförsörjningsprogram för Sörmland, som innehåller mål för kollektivtrafiken,
samt Klimat- och energistrategi för Södermanland. Cykelstrategin har också betydelse för processarbetet med turismcykelleden Näckrosleden som bedrivs i ett
eget forum med målsättningen att få den klassad och skyltad som en nationell
3
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turismcykelled. I övrigt förhåller sig cykelstrategin även till andra nationella, regionala och kommunala mål och strategier som verkar för att främja cykeln som
färdmedel, exempelvis En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling.

1.3 Strategins roll i samhällsplaneringen
Cykelstrategin är vägledande och rådgivande för den regionala och kommunala
cykelplaneringen. Cykelstrategin innehåller även olika bedömningsgrunder som
ligger till grund för diskussion vid prioritering av åtgärder. Cykelstrategin är
styrande i sina principer för finansiering av cykelvägsinvesteringar i det statliga
vägnätet, och på så vis kopplat till genomförandet av Länsplanen för regional
transportinfrastruktur för Sörmland.
Trafikverket har det övergripande ansvaret för utvecklingen av alla trafikslag
där cyklingen är en viktig del. Trafikverket har ansvar för genomförandet av
både nationell plan som länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Planeringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen och fysisk planering ska föregås av
en åtgärdsvalsstudie1. Trafikverket ansvarar, förutom den fysiska planeringen
av cykelvägar på det statliga vägnätet, även för drift och underhåll på det statliga vägnätet.

Figur 2. Fyrstegsprincipen. Källa: Egen bearbetning.

Regionalt utvecklingsansvarig ska upprätta Länstransportplaner för infrastrukturen i länet. Region Sörmland är även en regional kollektivtrafikmyndighet.
Region Sörmland är på det sättet ansvariga eller utförare i en del av de områden
som berör cykling och hållbart resande.
Kommunerna ansvarar för planering, utbyggnad samt drift och underhåll av cykelvägar utmed det kommunala vägnätet. Kommunerna har även det huvudsakliga ansvaret för att få fler att cykla. Detta görs dels genom att ta med cyklingen
tidigt i samhällsplaneringen dels genom information och andra påverkansåtgärder. Här ser vi en utvecklingsmöjlighet att både Region Sörmland och kommunerna i högre grad bör samverka och genomföra projekt samt påverkansåtgärder
som informationsspridning och kampanjer.
1

Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, görs tidigt i planeringen för att tillsammans få en helhetsbild och hitta hållbara förslag
på åtgärder.
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1.4 Bakgrund
Klimatomställningen är den största globala utmaningen i vår tid. Sverige har
som mål att till 2045 ska det inte finnas några nettoutsläpp av växthusgaser. Ett
etappmål har också tagits fram som berör transportsektorn som innebär att utsläppen från Sveriges inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan
2010 och 2030. Målen om en fossilfri framtid innebär att transportsektorn kommer att behöva byta till ny och utsläppsfri teknik men även förändringar av
färdmedelsval. Idag står koldioxidutsläpp från vägtrafik, för 30 procent av Sveriges totala utsläpp.2

Figur 3. Växthusgasutsläpp från vägtrafik, sjöfart, flyg och järnväg som andel av totala utsläpp. Källa:
Naturvårdsverket

Huvudfärdmedel för arbetsresor för olika avstånd (RVU 2020) – skrivs senare
Infoga diagram från ny RVU
Text kopplat till färdmedelsandelar och RVU

Arbetsprocess
Region Sörmland, tillsammans med tjänstepersoner från kommunerna i länet,
Trafikverket och Energikontoret i Mälardalen, har varit med i arbetsprocessen
och har bidragit med råd och insikter för framtagandet av cykelstrategin. Region
Sörmland har ansvarat för framtagandet av strategin i samverkan med kommuner

2

Etappmålen, Naturvårdsverket, 2019. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/
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och organisationer i länet samt med stöd av Trivector Traffic. En workshop genomfördes i oktober 2019 med syftet att diskutera mål och strategier. Inspelen
från workshopen har använts i arbetsprocessen.

Kunskap och analysunderlag
För att skapa en förankrad och genomarbetad cykelstrategi behövs kunskap och
analysunderlag. Inför arbetet med ny cykelstrategi genomfördes en potentialstudie över cykling i Sörmland. Potentialstudien togs fram som en del av ett forskningsprojekt av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och är en större
analys som även omfattar Region Örebro län och Region Västmanland. I potentialstudien analyserades faktiska reserelationer mellan bostäder och arbetsplatser
respektive skolor med hjälp av data från SCB. Studien togs fram för att ge länet
ny kunskap om vart störst potential för ökad cykling finns, både för arbetspendling och skolresor. Studien redovisar både tillgänglighetsmått och potentialen för
cykelresor. Tillgänglighetsmåtten mäter hur stor andel av befolkningen inom ett
visst område som kan nå sin arbetsplats eller skola inom ett visst tidsintervall.
Under 2020 kommer en ny nationell resvaneundersökning att publiceras. Myndigheten Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen.
Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs
som en kombinerad pappers- och webbenkät.3 Region Sörmland använder underlag och statistik från resvaneundersökningen och har i denna undersökning
köpt till ett extra urval för regional nivå. Det extra urvalet ger möjligheter till fler
och mer specifika analyser av resvanor. Det ger ett gott underlag för vidare utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.

3

Trafikanalys, Resvanor 2020.https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/
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2. Nulägesbeskrivning

2.1 Cykling i Sörmland
Sörmland har en befolkning på cirka 300 000 invånare. Cirka 84 procent bor i
tätorter med fler än 200 invånare. De största tätorterna i länet är Eskilstuna,
Nyköping, Katrineholm och Strängnäs.4 Sörmland är ett län med spridda utvecklingsförutsättningar geografiskt och demografiskt. Länet utmärks av sin flerkärniga struktur, utan tydlig regional centralort med flera mellanstora kommuner,
och utvecklingsstråk som kopplar samman länen i Mälardalen. En bärande del i
Strukturbild Sörmland är flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela
Sörmland där de olika platserna i Sörmland, nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och kompletterar varandra.

Cyklandet i Sörmland undersöktes under 2019 och 2020 via den nationella resvaneundersökningen. Resultatet visar att xx procent av alla delresor görs med cykel. Den genomsnittliga längden på en cykelresa är x km. Cykling är en stor del
av invånares vardag, pendlingsresor med cykel utgör xx procent av alla cykelresor. Av de som cyklar är xx procent kvinnor. Medelåldern för de som cyklar är
xx år. De flesta cyklister driver fordonet av egen muskelkraft, bortsett från elcykeln som blir allt vanligare.5
Kompletteras senare utifrån resvaneundersökningen

Folkhälsa och cykling
Cykling är ofta ett effektivt färdmedel och bidrar till en ökad folkhälsa. Daglig
fysisk aktivitet sänker risken för insjuknande i hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes
och vissa cancerformer samt förtida död. När vi lever ett allt mer stillasittande
liv blir möjligheter till aktiv transport – att kunna gå och cykla – alltmer viktigare.
Den nationella rekommendationen för fysisk aktivitet för vuxna är 150 minuter
per vecka och 30 minuter per dag. För barn, i åldern 5–17, är den siffran hela 60
minuter per dag. I hela landet uppnår bara 64 procent av den vuxna befolkningen
rekommendationen och för barn och unga når pojkarna 44 procent och flickorna

4
5

Tätorter efter region, SCB, 2018.
Nationella Resevaneundersökningen 2020, Trafikanalys.
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22 procent av rekommendationen. Figur 4 visar den vuxna andelen av befolkningen som uppnår rekommendationen per kommun i länet.

Figur 4. Andel av den vuxna befolkningen som uppger att de rör sig minst 150 minuter per vecka. Källa:
Liv och Hälsa CDUST, 2017.

Dagens cykelinfrastruktur
Sörmland har bra förutsättningar för cykling inom framförallt kommunhuvudorterna. Det är framförallt i tätorter som cykelvägnätet är utbyggt vilket kartan nedan över befintligt cykelvägnät visar. Det sammanhängande cykelvägnätet som
finns utanför tätbebyggt område kopplar oftast ihop mindre tätorter nära kommunhuvudorten.

Figur 5. Översiktskarta över cykelinfrastruktur i Sörmland.
8
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I Sörmland finns det totalt cirka 727 kilometer cykelvägar, dessa delas oftast
med gångtrafik så kallade GC-banor. En annan typ av infrastruktur som cyklister
använder är vägar med skyltad hastighet på 30 km/h som också bedöms som
säkra för cyklister att cykla på i blandtrafik. Sammantaget finns 1537 kilometer
cykelvägar och lågfartsvägar i Sörmland, det blir 5 meter per invånare.
Cykelvägarna är i huvudsak koncentrerade till tätorterna och deras närområden
och det finns endast ett fåtal sammanbindande cykelvägar mellan tätorterna.
Standarden på cykelvägarna varierar dessutom stort mellan olika sträckor och för
olika typer av cykelinfrastruktur. Även korsningspunkter varierar i kvalitet. Av
antalet gång- och cykelpassager i länet är 17 procent klassificerade som god kvalité, enligt Trafikverkets klassificering för gång- och cykelpassager. Klassificeringen baseras på typ av passage, hastighet på vägen och farthinder i anslutning
till passage.6

Tabell 1 Antal och andel vägtyp i länet, Källa: NVDB.

Vägtyp

Antal kilometer Procent av
vägnätet

Bilvägar (alla hastigheter)

15 915

96

Varav bilvägar skyltade 30 km/h
och lägre

810

5

Cykelbana

727

4

1 537

9

Cykelvägar (cykelbanor inklusive
bilvägar 30km/h och lägre)

6

Klassificerad GCM-passage, version 3.0, Trafikverket, 2016.
9

58

Bilvägnätet utgör 96% av det totala vägnätet vilket motsvarar 15 915 kilometer
bilväg. Av dessa har 5% skyltad hastighet under 30 km/h (810 kilometer). Cykelbanor utgör bara 4% av det totala vägnätet vilket innebär 727 kilometer. Tillsammans med bilvägar under 30 km/h är cykelvägnätet totalt 1 537 kilometer
och utgör 9% av det totala vägnätet.

Figur 6. Diagram över vägnätsfördelning i Sörmland. Källa: egen bearbetning.

Bytespunkter
Flera av kommunhuvudorterna i länet har stadstrafik med buss. Alla kommuner
utom en i Sörmland har en anslutning till regional tågtrafik. I ett cykelperspektiv
är det viktigt att det finns så nära anslutningar som möjligt till den buss eller det
tåg som resan ska kombineras med. Om benägenheten att kombinera cykel och
kollektivtrafik ska öka behöver hela resan vara snabb, bekväm, smidig och trygg
så det är attraktivt att ta sig till och från bytespunkten. På de nya Mälartågen, som
kommer gå på ett antal sträckor i Sörmland, är det möjligt att ta med 6 cyklar per
tågsätt. På alla landsbygdsbusslinjer får man ta med cykel på bussen genom att
hänga upp cykeln på cykelhållare bak på bussen eller förvara den i bagageutrymmet under bussen.

10
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Figur 7. Karta över linjenät för kollektivtrafik i länet. Källa: egen bearbetning.

2.2 Tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik
I potentialstudien för cykling tog VTI fram värden på tillgänglighet för cykel i
Sörmland. Cykeltillgängligheten är ett mått på den andel av befolkningen som
kan nå sin arbetsplats eller skola inom en viss cykelrestid. Denna analys är även
gjord för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.
Resultatet visar att i Sörmland når 49 procent av invånarna sin arbetsplats inom
15 minuter och 65 procent inom 30 minuter med cykel, se Figur 8 och 9. För
länets skolbarn når 78 procent sin skola inom 10 minuter med cykel och 84 procent inom 20 minuter. 7
Andel av invånarna i Sörmland som kan 15 min 30 min
nå sin arbetsplats inom olika tidsinter49 % 65 %
vall med cykel

Andel av skolbarn i Sörmland som kan 10 min 20 min
nå sin skola inom olika tidsintervall med
78 % 84 %
cykel

7

VTI 2020, Potentialstudie cykling.
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Potentialen för kombinationsresor med cykling och kollektivtrafik i Sörmland är
mycket god. Resultatet från tillgänglighetsanalysen i potentialstudien visar till
exempel att 88 procent av länets invånare kan nå sin arbetsplats inom 45 minuter
med en kombination av cykel och kollektivtrafik.8

Figur 8. Karta över andel av befolkningen med 15 minuter med cykel till arbete.

8

VTI, Potentialstudie cykling, 2020.
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Figur 9. Karta över andel av befolkningen med 30 minuter med cykel till arbete.

2.3 Turismcykelleder
De regionala turismcykellederna fungerar som dragplåster för cykelturism och är
ryggraden för den rekreativa cyklingen i Sörmland. Näckrosleden är Sörmlands
längsta cykelled, cirka 700 km, och största delen av leden går inom länet och alla
länets kommuner täcks in. Näckrosleden delas upp i femton etapper, se Figur 10.
Etapperna är organiserade så att man kan cykla en etapp per dag och hitta matplatser och boende i anslutning till varje etapp. Leden går till stor del på mindre
vägar. Näckrosleden anlades år 1996.
Region Sörmland bedriver ett arbete tillsammans med kommunerna och Trafikverket för utveckling av Näckrosleden. Målet för Region Sörmland är att Näckrosleden ska bli klassad som en nationell cykelturistled. För att leden ska kunna
godkännas som nationell turistcykelled av Trafikverket behöver olika kvalitetskriterier uppfyllas inom framförallt trafiksäkerhet för cyklister.

13

62

Figur 10. Karta över turistcykelleden Näckrosleden. Källa: egen bearbetning

2.4 Trafiksäkerhet
Ökad trafiksäkerhet är viktigt för att få fler att cykla. I Sverige uppger 20 procent
av föräldrarna att det huvudsakliga skälet till att skjutsa barn i bil till skolan är
att trafiken är för farlig.9
Olyckstalen i Sörmland ligger på 0,2 olyckor per 10 000 invånare och för Sverige
som helhet ligger det på 0,4. Under de senaste fem åren har 30 personer som
cyklat i länet omkommit eller skadats allvarligt varav 4 olyckor inträffade på
statliga vägar. Av dessa 30 olyckor var knappt en tredjedel kollisioner mellan
cykel eller moped och motorfordon. 60 procent av cykelolyckorna var klassificerade som singelolyckor.

9

Barns skolvägar, Trafikverket, 2018.
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Figur 11. Andel av olika olyckstyper för allvarliga cykelolyckor i länet. Källa: STRADA.

Trafikverkets långsiktiga mål för trafiksäkerhet, Nollvisionen, är att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Statistiken visar att det fortfarande
finns mycket arbete att göra för att öka trafiksäkerheten samt om nollvisionen
ska uppnås i Sörmland.

Drift och underhåll
Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av cykelvägar som ligger på det
kommunala vägnätet och Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av cykelvägar som är det statliga vägnätet.
Flera av singelolyckorna i länet inträffade på grund av hal is, grus eller ojämn
beläggning. Detta problem kan undvikas med bra standard för drift och underhåll
samt bra vinterväghållning. Cykelvägar som sköts bra stimulerar till ett ökat cyklande.
Vintertid är halkbekämpning viktig för cyklisternas säkerhet, samtidigt som cyklisternas framkomlighet mest påverkas av kvaliteten på snöröjningen. Restiderna under vintermånaderna kan öka om det är för stora brister i vinterväghållningen. Två kommuner i länet rapporterade 2019 att de sopsaltar delar av sitt
huvudcykelnät under vintern. Några av kommunerna rapporterade att de har undersökt möjligheten eller har testat sopsaltning under en vinter. Anledningen till
att de inte fortsatt med sopsaltning är för att det bedöms som för dyrt. I strategioch åtgärdsdelen utvecklas rekommendationer för drift- och underhåll av cykelvägar som är en viktig del för att främja en ökad cykling.

Bilder med koppling till drift och underhåll, kompletteras senare
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3. Mål

3.1 Övergripande mål
Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer hållbart Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för människorna i Sörmland bidrar till att uppnå
regionens ekonomiska, sociala samt hälso- och miljömål.
Förutom de övergripande målen ska cykelstrategin också bidra till att 2030-målet10 kan nås och påskynda omställningen av transportsektorn. Cykelstrategin
bidrar därmed även till Sörmlandsstrategins mål och prioriteringar och Region
Sörmlands vision Sveriges friskaste län 2025.

3.2 Delmål
För att enklare och systematiskt kunna arbeta mot det övergripande målet samt
kunna följa utvecklingen för cykling i Sörmland finns åtta mätbara delmål som
har perspektivet 2030.












Halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i Sörmland
från år 2019 till 2030.
År 2030 ska alla, 100 procent, gång- och cykelpassager i Sörmland vara
hastighetssäkrade och av bra kvalitet enligt Trafikverkets kartläggning
av GCM-passager.11
År 2030 ska 90 procent av nätet där cykling är tillåten, i tättbebyggt
område i Sörmland, bestå av säker cykelinfrastruktur. Cykelnätet kan
inkludera till exempel gång- och cykelbanor, eller blandtrafikvägar med
max 30 km/h i hastighetsbegränsning.
År 2030 ska andelen kombinationsresor med cykel- och kollektivtrafik,
av alla delresor, ha fördubblats jämfört med resvaneundersökningen
2020.
År 2030 ska antalet kilometer biltrafikseparerad cykelväg i Sörmland ha
ökat med 10 procent jämfört med 2019.
År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2020. Från dagens ca 16 procent till 26 procent år
2030.
År 2030 ska antalet andelen resta kilometer med cykel, till fots och med
kollektivtrafik (GCK) i Sörmland ska ha ökat 4 procentenheter jämfört
med RVU 2020 utan att cykelns andel minskar.

10

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Naturvårdsverket 2019. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
11 Klassificerad GCM-passage, version 3.0, Trafikverket, 2016.
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År 2030 ska andelen barn som cyklar till skolan öka jämfört med 2020.

För att uppnå cykelstrategins mål har fyra strategiområden arbetats fram. Inom
varje strategiområde finns ett antal delstrategier med tillhörande åtgärder. Se figur 12.

Figur 12. Struktur för Sörmlands cykelstrategi

Mål
Strategiområden

Trafiksäkerhet &
komfort

Tillgänglighet &
cykelvägnät

Delstrategier

Delstrategier

Prioritera investeringar där det sker
olyckor med gångoch cykel

Prioritera åtgärder
på felande länkar

Skapa effektiv drift- Investera i regionoch underhåll av
ala cykelstråk med
gång- och cykelvä- hög potential
gar

Utbildning,
uppmuntran &
påverkan

Delstrategier

Miljö, hälsa &
jämlikhet

Delstrategier

Kombinera ny utInvestera i geograbyggnad av cykelin- fiska områden med
frastruktur med MM- höga ohälsotal
åtgärder
Regionala satsningar för samverkan och kunskapsbyggande inom MMområdet

Prioritera infrastruktur som ansluter till
parker, öppna ytor,
rekreation och hälsovård

Prioritera anslutVerka för att Sörm- Främja rekreationsningar till arbetsland är ledande inom och turismcykling
platser, skolor, par- hållbart resande
ker, hälsovård och
samhällsservice
Skapa förutsättningar för kombinationsresor med
cykel och kollektivtrafik
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4. Strategiområden

Kapitlet sammanfattar och beskriver de fyra strategiområdena och delstrategier
med tillhörande åtgärder som Region Sörmland och andra aktörer behöver arbeta
med de kommande åren. Flera åtgärder är direkt kopplade till genomförandet av
länstransportplanen och den fysiska planeringen. Vissa av åtgärderna går att utföra inom ramen för befintlig verksamhet medan andra förutsätter extern finansiering, till exempel större analyser eller projekt inom MM.

4.1

Trafiksäkerhet & komfort

Strategiområdet trafiksäkerhet och komfort innebär utveckling av infrastruktur och faciliteter i Sörmland som gör gång- och cykel säkert, bekvämt
och ändamålsenligt för alla.
Trafiksäkerhet är en grundläggande faktor för att personer ska känna sig trygga
och bekväma med att cykla. Otrygghet i trafiken är ett viktigt hinder för att inte
fler cyklar. Infrastruktur- och vägvisningsåtgärder är viktiga för att cyklisterna
ska känna sig trygga och att de ska ha säkra förutsättningar för att cykla. Separerade gång- och cykelbanor, låga hastigheter på vägarna, gång- och cykelpassager,
belysning, drift och underhåll och vägvisning med mera ger en ökad trygghetskänsla men gör också att färre skadas i trafiken.

Prioritera investeringar där det sker olyckor med gång och cykel
Det är viktigt att aktörerna i Sörmland arbetar med transportinfrastrukturen, för
att förbättringar av cykelvägar genomförs. Vägar där det finns dokumenterade
olyckor med cykel ska prioriteras vid infrastrukturåtgärder. Separering från biltrafik med höga hastigheter är den prioriterade utformningsaspekten för cykelvägar längs det statliga vägnätet. En process och metod för att komfort- och trafiksäkerhetsbesiktiga det cykelbara nätet bör tas fram som stöd för kommuner och
andra väghållare. Genom besiktningen kan kända och farliga trafikutformningar
med låg komfort identifieras och åtgärdas av kommuner och andra väghållare.
Detta för att förebygga skador och olyckor.
En process och metod för att följa upp och kunna använda olycksstatistik i infrastrukturplaneringen för Region Sörmland och kommunerna behöver utvecklas
som ett hjälpmedel när behov och brister diskuteras. Detta system kommer att
bidra till bättre planering av investeringar samt drift- och underhåll, när osäkra
punkter och korsningar lättare kan identifieras och följas upp.
18
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Åtgärder:


Utveckla en process och metod för att följa upp olycksstatistik

Skapa effektiv drift- och underhåll av gång- och cykelvägar
Planering och underhåll av cykelvägar ska tillgodose behoven för alla typer av
aktiv mobilitet och alla användare. Cykelstråk bör skötas med bästa möjliga rutiner för drift och underhåll. Större pendlingsstråk för cykel i tätorterna och starka
regionala cykelstråk på statliga vägnätet bör hålla samma höga driftstandard som
transportleder för motortrafik.
En jämlik tillgänglighet till cykelnätet skapar möjligheter för en mångfald av
mobilitetslösningar. Lastcyklar är en kategori av cyklar som växer i omfattning
och som har särskilda behov av god kurvgeometri och bredd på cykelbanan. De
kräver också en ny utformning av cykelparkering som tillåter att dessa dyra
cyklar kan låsas fast på ett säkert sätt.
Cykelvägarnas beläggning påverkar både körkomfort och trafiksäkerhet. Cykelvägarnas ytstruktur bör därför inspekteras och jämnheten mätas regelbundet, så
att förebyggande underhållsåtgärder kan utföras innan eventuella vägskador uppstår. Under barmarksperioden bör cykelstråken hålls fria från grus, löv och glaskross för att undvika omkullkörningar. Skador på vägbanan, såsom sprickor och
potthål, behöver åtgärdas så fort de uppdagas för att undvika olyckor. Vegetation
som skymmer sikten bör kontinuerligt tas om hand för att undvika kollisioner.
Som stöd för arbetet med drift och underhåll av cykelvägar finns generella rekommendationer för drift och underhåll av cykelvägnätet framtagna.12
Åtgärder:



Ta fram en process och metod för att komfort- och trafiksäkerhetsbesiktiga
det cykelbara nätet.
Se över framtida behov utifrån nya olika typer av cyklar och mobilitetslösningar. Detta sammanställs i ett kunskapsunderlag.

Figur 13. Generella rekommendationer för drift

Frekvens
Generellt
Vägnätet ska ha tillsyn var 14:e dag
Skyltar, belysning, borttagande av hinder ska skötas löpande

12

Rekommendationerna baserar sig på riktlinjer som togs fram inom SATSA II projektet för en regional cykelplan för Stockholms län.
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Figur 14. Generella rekommendationer för drift

Åtgärd

Frekvens och utförande

Vinterväghållning
Snöröjning/plogning
Halkbekämpning
Kompletterande
snöröjning
Isdrivning
Snöbortforsling

Påbörjas vid 2 cm, 6/8 timmar, högre ambition vardagar
under pendlingstid.
Vid halkrisk, påbörjas omedelbart.
Påbörjas inom 1 dygn.
Vid behov.
Vid behov.

Barmarksväghållning
Sandupptagning efter vintersäsong ska vara avslutad i
Sandupptagning
april.
Sopning
Sopning sker vid behov, dock minst 1 gång/månad.

Röjning/Slåtter

Beläggning

Fria rummet bör uppgå till 3 m (höjdröjning). Röjning i
längsled ska skötas löpande så grenar och kvistar ej inkräktar på cykelbanan. Röjning i korsningar för att öka sikten. Slåtter utföres minst 2 ggr/år, sommar och höst.
Sprickor med en vidd > 5 mm eller sprickor med förekomst
mer än 10 sprickor/100 meter med vidd> 3 mm åtgärdas
inom 7 dagar. Potthål större diameter än 50 mm lagas
omedelbart efter upptäckt.

4.2

Tillgänglighet & cykelvägnät

Strategiområdet tillgänglighet och cykelvägnät innebär en förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister inom och mellan tätorter samt bättre
kopplingar till bytespunkter för kollektivtrafik.
De flesta vägarna i Sörmland har byggts utifrån biltrafikens behov av smidiga
kopplingar från dörr till dörr. Cykeln har traditionellt setts som ett lokalt fordon
vilket har börjat förändras i och med elcykelns genomslag. Tillgänglighet och
cykelvägnät för cykling behöver därför planeras på ett nytt sätt och i högre utsträckning på en regional- och kommunövergripande nivå. Cykeltrafik behöver
minst samma nivå av tillgänglighet och framkomlighet som biltrafiken och till
och med bättre då målet är att öka cyklandet. Sammanhängande trafiksäker infrastruktur från dörr till dörr med säkra, trygga och bekväma cykelparkeringar
vid målpunkter gör att cykling bli lika smidig som bilåkande. Cykelparkeringar
behöver utformas så att de även passar lådcyklar.

Prioritera åtgärder på felande länkar
För att skapa ett sammanhängande cykelnät ska Region Sörmland prioritera
finansiering av investeringar som åtgärdar felande länkar i det befintliga gång20
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och cykelvägnätet. Region Sörmland ska arbeta för att samordna cykel- och kollektivtrafikplanering och skapa effektiva anslutningar.

Åtgärder:


I den årliga processen för statlig medfinansiering med koppling till LTP ska behov och brister granskas. Felande länkar i gång- och cykelvägnätet bör prioriteras.

Investera i regionala cykelstråk med hög potential
Störst potential för att öka cyklingen finns i och omkring kommunhuvudorterna
i Sörmland eftersom flest människor bor och är verksamma där. Regionala cykelvägar finns vanligtvis utefter det statliga vägnätet. En viktig del för att de
regionala cykelvägarna ska fungera effektivt är att de kommunala cykelvägarna
ansluter på ett bra sätt och tvärtom. De kommunala cykelstrategierna och cykelplanerna är ett viktigt underlag för prioritering och genomförandet av åtgärder
inom länstransportplanen.
På sikt kommer investeringar i cykelvägar genomföras mellan orter i cykelstråk
med hög potential och där kommunerna prioriterar och har behov för att stärka
arbets- och studiependling. Det är inte möjligt att bygga gång- och cykelvägar
längs alla sträckor i det regionala cykelvägnätet på kort sikt. Prioritering och utbyggnad av regionala cykelstråk är en del av framtagandet och genomförandet
av länstransportplanen i Sörmland. I genomförandet ska de planeringsstöd som
finns i regionala cykelstrategin som till exempel prioriteringsprinciper för
finansiering och potentialstudien användas för en bättre samhällsplanering och
för att möta de regionala målen.
Åtgärder:


Tillämpning och användning av prioriteringsprinciper samt framtagna planeringsstöd i den löpande infrastrukturplaneringen.

Prioritera anslutningar till arbetsplatser, skolor, parker, hälsovård och
samhällsservice
Prioritering av cykelvägar som ansluter till arbetsplatser, skolor, parker, hälsovård och samhällsservice bidrar till en underlättad cykelburen vardag. I tättbebyggt område bör cykelöverfart eller planskild lösning där huvudcykelvägar
korsar körbana prioriteras för en ökad tillgänglighet för cyklister. I genomförandet behöver utformning av cykelöverfarter belysas och stöd till kommunerna
tas fram. Det ska också vara säkert att parkera sin cykel på olika målpunkter.
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Åtgärder:


Skapa arbetssätt så att tillgänglighet i ett systemperspektiv och målpunkter kan
kopplas till arbetet med behov och brister i infrastrukturplaneringen i tidiga
skeden.



Genomföra GIS-analyser för att i ett geografiskt perspektiv kunna utvärdera hur
infrastrukturinvesteringar motsvarar strategins mål

Skapa förutsättningar för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik
Att kombinera cykel med kollektivtrafik är viktigt för Sörmland eftersom en betydande del av bebyggelsen är utspridd samt att det finns en stor arbetspendling
i och över länsgräns. Kombinationsresor är resor som sker med två eller flera
färdsätt. Det kan till exempel vara att cykla eller ta bilen till en infartsparkering
och sedan fortsätta med kollektivtrafik, eller att cykla till tågstationen, ta med
cykeln och sedan fortsätta resan på cykel när man gått av tåget.
För att skapa förutsättningar för att kombinationsresor ska öka behöver cykel och
kollektivtrafikplanering samordnas bättre med samhällsplaneringen på lokal och
regional nivå. En viktig åtgärd för att främja kombinationsresor med cykel är att
bygga ut cykelparkeringar vid viktiga målpunkter. Vid framtagande av kommunala cykelstrategier och kommunal planering av cykelvägar behövs vägledning
till väghållare för hur samplanering kan ske med kollektivtrafiken.
Det är viktigt att säkerställa att hållplatser vid riks- och länsvägar är trafiksäkra
och att det finns goda möjligheter att ta sig till dessa gående eller via cykel. När
åtgärder genomförs vid hållplatser ska tillgängligheten för cyklister ses över så
att det finns goda gång- och cykelförbindelser till och förbi hållplatserna. Det ska
finnas goda möjligheter att parkera sin cykel vid hållplatser. Därför ska det finnas
säkra, funktionella och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter. Behovet av parkering varierar beroende på resenär, cykeltyp
och hur lång tid cykeln ska stå parkerad.
I framtiden kommer kombinerad mobilitet och mobilitet som tjänst (MaaS)13 bli
allt mer viktigt och ta marknadsandelar. Detta kan bidra till att öka tillgängligheten inte bara i städer och större tätorter utan även på landsbygden. Det bidrar
också till en cirkulär ekonomi och effektiviserar våra resurser.

13

MaaS, Mobility as a Service och mobilitet som tjänst på svenska, beskriver en skiftning bort från privatägda
transportsätt mot en mobilitet som erbjuds som en tjänst.
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Åtgärder:


Analysera tillgänglighet med gång- och cykel till och från bytespunkter.



Öka samverkan mellan kommunal och regional planering, infrastruktur och kollektivtrafik. Utveckla en standard på bytespunkter utifrån gång- och cykelperspektiv i den fysiska planeringen.



Delta i utvecklingsprojekt och bidra till utvecklingen av mobilitet som tjänst
(MaaS) och kombinerad mobilitet (KM) i Sörmland.

4.3

Utbildning, uppmuntran & påverkan

Strategiområdet utbildning, uppmuntran och påverkan innebär ett bredare
deltagande och ökad medvetenhet kring cykelfrågor hos befolkningen genom projekt och aktiviteter som riktar sig till människor av alla åldrar, kön,
bakgrund och plats.
Resande är ett starkt vanebeteende och vi människor tenderar att göra som vi
brukar. Mobility management (MM) är en metod som kan användas för att påverka och förändra resenärers beteende och attityder för att uppnå ett hållbart
resande. Det är ”mjuka” åtgärder för att påverka resan innan den har börjat. Genom exempelvis rådgivning, information, kampanjer och marknadsföring får trafikanter stöd att förändra sina resvanor. Det kan också vara organisation av tjänster och koordinering av olika parters verksamheter. Mobility management-åtgärder har en bra kostnads-nyttokvot och kräver inte de stora finansiella investeringarna som de ”hårda” åtgärderna kräver och samtidigt ökar MM effektiviteten av
de hårda åtgärderna. För att den byggda infrastrukturen ska användas effektivt
och samtidigt locka fler att cykla kan de hårda åtgärderna kombineras med mjuka
åtgärder, som beteendeförändringar, attityder och sociala normer kopplat till cykling.
Det krävs ett nytt sätt att tänka för att nå en hållbar transportsektor. Det krävs
att arbetet drivs på olika fronter, mer strategiskt och målgruppsanpassat med
anpassade budskap. Många fler behöver kanske bli mobilister, det vill säga att
de använder olika färdmedel efter behov istället för bara ett färdmedel. MMinsatser kan riktas mot målgrupper som har lättare att byta färdmedel eller byta
till resfria möten.
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Kombinera nyutbyggnad av cykelinfrastruktur med MM-åtgärder
Att anpassa transportsystemet till att fokusera på människors behov av flera hållbara alternativ för transport är viktigt, och något som ska utvecklas genom arbete
med MM-åtgärder.
Region Sörmland behöver samarbeta med Länsstyrelsen, Trafikverket och Sörmlands kommuner för att främja utökad mobilitet och befolkningens transportalternativ. Detta arbete ska kopplas till Region Sörmlands och kommunernas cykelstrategier genom samordnade kampanjer för kunskapsspridning, utveckling
av fysisk infrastruktur, förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande samt en
kombination av dessa insatser för maximerat resultat.
Åtgärder:


Utforma en rutin för MM-åtgärder kopplat till fysiska åtgärder

Regionala satsningar för samverkan och kunskapsbyggande inom
MM-området
Ett program för hur Region Sörmland planerar att arbeta med beteendeförändringar, attityder och sociala normer kopplat till cykling för olika målgrupper rekommenderas att ta fram. För att styra framtida mobilitetsarbete kopplat till cykling. Här är nätverket för hållbart resande ett viktigt forum där många aktörer
kommer att bidra med kunskap och lokal kännedom. Kommunerna är ansvariga
för en del av genomförandet av de kampanjer som förslås i målen och är också
de som ansvar för reglering av mobilitetslösningar och parkering vid nybyggnation (exploatering). Det behöver därför ske ett utvecklat samarbete mellan Region
Sörmland och kommunerna för att få ett ökat cyklande och förbättrade förutsättningar för hållbart resande.
Att anpassa insatser efter målgrupper är viktigt och kunskapen kring målgruppernas förutsättningar och behov behöver förstärkas. För att förstärka kunskapen
kring olika målgruppers behov kan en intersektionell14 analys göras. Intersektionalitet kan användas som analysredskap inom många olika områden. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa
målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och
ha behov som kräver en kombinerad insats.

14

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det
används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker
varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra.
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Åtgärder:
 Arrangera kunskapsdagar och samordna satsningar på MM-området.


Ta fram ett program för beteendeförändringar och sociala normer kopplat till
cykling



Kartlägga målgrupper utifrån ett intersektionellt perspektiv och därefter arbeta
med insatser anpassade efter gruppers förutsättningar och behov.

Verka för att Sörmlands arbetsgivare är ledande inom hållbart resande
Arbetsgivare har ett särskilt stort mandat att påverka sina medarbetares resor i
såväl tjänsten som till och från arbetet. Arbetsgivare kan arbeta med vilka förutsättningar det finns för att resa hållbart till arbetet men också uppmuntra sina
medarbetare. Det är ett enkelt sätt att nå ut till många människor och även påverka faciliteter på arbetsplatser.
Offentliga organisationer i Sörmland har en tredjedel av alla anställda och de fem
största arbetsgivarna i länet är offentliga organisationer15. Att arbeta med medarbetarnas tjänsteresor men också arbetsresor ger ett stort bidrag till helheten och
möjligheten att få fler att välja cykeln. Region Sörmland är länets andra största
arbetsgivare med nästan 7000 anställda stationerade över hela länet. Region
Sörmland har ambitiösa målsättningar i Hållbarhetsprogrammet där det framgår
att tjänsteresorna ska ske mer med kollektiva färdmedel och cykel. Det innebär
att åtgärder kan genomföras och prövas inom ramen för Region Sörmland hållbarhetsarbete och lyckade exempel spridas till andra arbetsgivare i Sörmland. För
att vara en trovärdig aktör i arbetet att främja hållbara resor är det även viktigt att
Region Sörmland och andra offentliga aktörer själva ligger långt fram i arbetet.
Åtgärder:
 Skapa förutsättningar och främja ökad användning av cykel och kollektivtrafik vid tjänsteresor men även för arbetsresor

15

http://www.regionfakta.com/sodermanlands-lan/arbete/storsta-arbetsgivare/
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4.4

Miljö, hälsa & jämlikhet

Strategiområdet miljö, hälsa och jämlikhet innebär att cykling ska vara
möjligt för alla oavsett inkomst, bakgrund eller kön. Ökad cykling bidrar
också till en förbättrad miljö, folkhälsa och ökad jämlikhet.
Ökningen av cykelresor kommer ha en positiv inverkan på den lokala miljön och
på människors hälsa. Luftkvalitet, buller, lägre stressnivåer, ökad fysisk aktivitet
och bättre tillgänglighet till natur- och grönområden är positiva effekter av färre
bilresor och fler cykelresor. Cyklingens nyttor ska erbjudas alla Sörmlands invånare och besökare. Sörmlandsstrategins syn på social hållbarhet är att människors
grundläggande behov och rättigheter säkerställs, att alla är inkluderade och att
stadsbyggnadsutvecklingen behöver anpassas och utformas utifrån olika gruppers behov. Infrastruktur för gång och cykling är en nyttighet som alla ska ha
tillgång till och kunna använda.

Investera i geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal
Genom att investera i geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal
för hjärtkärlsjukdomar, stroke, diabetes och cancer går det att fastställa var behoven är som störst ur ett folkhälsoperspektiv och erbjuda bättre förutsättningar
för vardagsmotion. Inledningsvis behöver områden identifieras som har låga nivåer av fysisk aktivitet och stora hälsoproblem. Inkludering av hälsa som ett
viktigt mått vid utvärdering av transportinvesteringar och prioriteringar leder
till förstärkt koppling mellan hållbara resor och hälsonyttor.
Åtgärder:


Skapa arbetssätt och metoder så att folkhälsa kan kopplas till arbetet med behov och brister i infrastrukturplaneringen i tidiga skeden.

Prioritera infrastruktur som ansluter till parker, öppna ytor, rekreation
och hälsovård
Trafikanalys senaste undersökning av cyklingen i Sverige visar att barns cykling har minskat över tid. Därför ska åtgärder för att öka barns cykling prioriteras. Infrastruktur eller stråk som ansluter till parker, öppna ytor, rekreationsområden och hälsovård ska prioriteras. Barnperspektivet är särskilt viktigt utifrån
kommunala cykelplaner. Där kan målpunktsperspektivet beaktas praktiskt ur ett
lokalt perspektiv när investeringar och åtgärder för en ökad trygghet, komfort
och trafiksäkerhet planeras. För att barnperspektivet ska kunna beaktas kan nya
analyser och inventeringar behöva göras för att identifiera behov och brister
som är av särskild vikt för barn som till exempel tillgänglighet till idrottsplatser, badplatser, ridhus och kulturverksamheter. Dessa analyser får gärna göras
utifrån barnens egna perspektiv och behov för att få till en långsiktig beteendeförändring.
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Åtgärder:


Skapa arbetssätt och metoder så att barnperspektivet samt folkhälsa kan kopplas
till arbetet med behov och brister i infrastrukturplaneringen i tidiga skeden.

Främja rekreations- och turismcykling
Rekreations- och turismcykling främjas genom satsningen på Näckrosleden.
Turismcykelsatsningen bidrar till att realisera hälsonyttor av fritids- och rekreationscykling. Region Sörmland och Trafikverket arbetar med åtgärdspaket
kopplat till länstransportplanen för att trafiksäkra Näckrosleden.

Åtgärder:


Fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla Näckrosleden enligt befintlig
plan samt stärka samverkan med kommunerna och näringslivet kring turismcykelfrågor.



I uppföljningsarbetet av strategin ska hälsa beaktas vid utvärdering

Tabell 2. Vilka delstrategier som bidrar till uppfyllande av delmålen.

Delmål

Koppling till delstrategier


Prioritera investeringar där det sker
olyckor med gång och cykel



Skapa effektiv drift- och underhåll av
gång- och cykelvägar

År 2030 ska alla, 100 procent,
gång- och cykelpassager i
Sörmland vara hastighetssäkrade och av bra kvalitet enligt
Trafikverkets kartläggning av
GCM-passager



Prioritera åtgärder på felande länkar



Skapa effektiv drift- och underhåll av
gång- och cykelvägar



Prioritera investeringar där det sker
olyckor med gång och cykel

År 2030 ska 90 procent av nätet
där cykling är tillåten, i tättbebyggt område i Sörmland, bestå
av säker cykelinfrastruktur. Cykelnätet kan inkludera till exempel gång- och cykelbanor, eller
blandtrafikvägar med max 30
km/h i hastighetsbegränsning.



Prioritera åtgärder på felande länkar



Prioritera investeringar där det sker
olyckor med gång och cykel

Halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i
Sörmland från år 2019 till 2030.
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År 2030 ska andelen kombinationsresor med cykel- och kollektivtrafik, av alla delresor, ha fördubblats jämfört med resvaneundersökningen 2020.



Skapa förutsättningar för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik



Verka för att Sörmlands arbetsgivare är
ledande inom hållbart resande

År 2030 ska antalet kilometer
biltrafikseparerad cykelväg i
Sörmland ha ökat med 10 procent jämfört med 2019.



Investera i regionala cykelstråk med hög
potential

År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio
procentenheter jämfört med
2020. Från dagens ca 16 procent till 26 procent år 2030.



Kombinera nyutbyggnad av cykelinfrastruktur med MM-åtgärder



Verka för att Sörmlands arbetsgivare är
ledande inom hållbart resande

År 2030 ska antalet andelen
resta kilometer med cykel, till
fots och med kollektivtrafik
(GCK) i Sörmland ska ha ökat 4
procentenheter jämfört med
RVU 2020 utan att cykelns andel minskar.



Skapa förutsättningar för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik



Verka för att Sörmlands arbetsgivare är
ledande inom hållbart resande

År 2030 ska andelen barn som
cyklar till skolan öka jämfört
med 2020.



Prioritera infrastruktur som ansluter till
parker, öppna ytor, rekreation och hälsovård
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5. Genomförande

Genomförandet av cykelstrategin innebär att använda dokumentet löpande i infrastrukturplaneringen när finansiering diskuteras och när åtgärdsvalsstudier tas
fram. Det innebär också att använda dokumentet som stöd i regional och kommunal planering och när nya projekt skapas som berör cykling. För att kunna
arbeta mot de uppställda målen och delstrategierna behöver också Region Sörmland arbeta in föreslagna åtgärderna i verksamhetsplaneringen för att kunna utveckla arbetet med cykelfrågorna i samhällsplaneringen. Eftersom cykelstrategins delmål är mätbara har också Region Sörmland ansvaret att arbetet följs upp
enligt den framtagna modellen för uppföljning.

5.1 Åtgärdsplan
Berörda aktörer ska arbeta aktivt mot de mål och delstrategier som föreslagits.
Därför har en åtgärdsplan tagits fram som anger olika aktiviteter som Region
Sörmland behöver ta ansvar för i genomförandet. Aktiviteterna behöver i flera
fall göras i samarbete med kommunerna och Trafikverket.
Tabell 3. Samlad åtgärdslista utifrån åtgärderna.

Åtgärder

Ansvar

Utveckla en process och metod för att följa upp olycksstatistik

Region Sörmland
& Trafikverket

Ta fram en process och metod för att komfort- och trafiksäkerhetsbesiktiga det cykelbara nätet.

Region Sörmland

Se över framtida behov utifrån nya olika typer av cyklar och mobilitetslösningar. Detta sammanställs i ett kunskapsunderlag.

Region Sörmland

I den årliga processen för statlig medfinansiering med koppling till
LTP ska behov och brister granskas. Felande länkar i gång- och
cykelvägnätet bör prioriteras

Region Sörmland, kommunen
& Trafikverket

Tillämpning och användning av prioriteringsprinciper samt framtagna planeringsstöd i den löpande infrastrukturplaneringen.

Region Sörmland, kommunen
& Trafikverket

Skapa arbetssätt så att tillgänglighet i ett systemperspektiv och
målpunkter kan kopplas till arbetet med behov och brister i infrastrukturplaneringen i tidiga skeden.

Region Sörmland

Genomföra GIS-analyser för att i ett geografiskt perspektiv kunna
utvärdera hur infrastrukturinvesteringar motsvarar strategins mål

Region Sörmland

Analysera tillgänglighet med gång- och cykel till och från bytespunkter.

Region Sörmland
& Trafikverket
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Öka samverkan mellan kommunal och regional planering, infrastruktur och kollektivtrafik. Utveckla en standard på bytespunkter
utifrån gång- och cykelperspektiv i den fysiska planeringen.

Region Sörmland, kommunen
& Trafikverket

Delta i utvecklingsprojekt och bidra till utvecklingen av mobilitet som Region Sörmtjänst (MaaS) och kombinerad mobilitet (KM) i Sörmland.
land, kommunen,
Trafikverket & privat sektor
Utforma en rutin för MM-åtgärder kopplat till fysiska åtgärder

Region Sörmland, kommunen
& Trafikverket

Arrangera kunskapsdagar och samordna satsningar på MM-områ- Region Sörmdet.
land, kommunen
& ideell sektor
Ta fram ett program för beteendeförändringar och sociala normer Region Sörmland
kopplat till cykling
Kartlägga målgrupper utifrån ett intersektionellt perspektiv och där- Region Sörmland
efter arbeta med insatser anpassade efter gruppers förutsättningar
och behov.
Skapa förutsättningar och främja ökad användning av cykel och kol- Region Sörmlektivtrafik vid tjänsteresor men även för arbetsresor
land, kommunen,
Trafikverket, privat sektor och
ideell sektor
Skapa arbetssätt och metoder så att barnperspektivet samt folkhälsa kan kopplas till arbetet med behov och brister i infrastrukturplaneringen i tidiga skeden.

Region Sörmland

Fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla Näckrosleden en- Region Sörmland
ligt befintlig plan samt stärka samverkan med kommunerna och näringslivet kring turismcykelfrågor.
I uppföljningsarbetet av strategin ska hälsa beaktas vid utvärdering Region Sörmland

5.2 Finansiering av gång- och cykelåtgärder
Nationell finansiering
Den nationella infrastrukturplanen finansierar cykelvägsinvesteringar på det nationella vägnätet.
För turismcykellederna finns nationella medel för skyltning samt drift och underhåll. För att få del av de nationella medlen för turismcykelleder behöver vissa
kriterier uppfyllas. Avtal om drift och underhåll på turistcykelleder kan bara skrivas mellan väghållare och en organisation som garanterar långsiktighet, inte mellan en ideell organisation och en väghållare. Ansvaret ska regleras genom avtal
mellan Trafikverket eller huvudmannen för leden och väghållaren. För skyltning
av nationella och regionala turismcykelleder är det Trafikverket som har det
övergripande ansvaret för skyltningen i samverkan med huvudmannen. För utmärkning finns möjlighet att söka nationella medel hos Trafikverket. Trafikverket samordnar uppsättning samt drift och underhåll av skyltar.
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Regional finansiering
Den största potten medel för utbyggnad av cykelvägar och trafiksäkerhet i Sörmland ur ett regionalt perspektiv finns genom Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018–2029. Finansiering av åtgärder som målning av sidolinjer och
andra smärre åtgärder för att främja cykling kan fås genom att samordna sidoområdes-, drift och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet.
Förutom dessa medel finns bland annat EU:s strukturfonder. Projektmedel från
fonderna ansöks via Tillväxtverket inom förbestämda ansökningsomgångar och
kräver 50 procent medfinansiering. EU-finansiering från strukturfonderna lämpar sig väl för både små och stora samverkansprojekt med olika aktörer över
olika administrativa gränser eller för internationella projekt. Medel från strukturfonderna kan inte ansökas för direkta investeringar. Denna typ av finansiering
kan lämpa sig väl för projekt som berör strategiområdet utbildning, uppmuntran
& påverkan.
EU-finansiering är viktig eftersom medel från länstransportplanen inte kan användas för att finansiera steg 1 och 2-åtgärder inom fyrstegsprincipen. MM-åtgärder finansieras idag via Region Sörmlands eller kommunernas basbudget eller
via projekt. Förutom EU:s strukturfonder går det även att söka medel via stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Energimyndighetens forskningsprogram samt andra
nationella fonder.
De medel som finns till förfogande i länsplanen 2018–2029 för investeringar i
det statliga vägnätet är 51,7 miljoner kronor för gång- och cykelåtgärder. Det
finns också en budget för trafiksäkerhet och trimningsåtgärder på statligt vägnät
där vissa trafiksäkerhetsåtgärder som berör gång- och cykel kan finansieras. I
länstransportplanen anges ett krav på kommunerna om medfinansiering av cykelvägar på 50 procent. Med delfinansieringen inräknad motsvarar detta totalt
cirka 103,4 miljoner kronor under planperioden.

Kommunal finansiering
När det gäller investeringar i det kommunala vägnätet ingår dessa i de åtgärdsgrupper i länsplanen som ger statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder längs kommunala gator och vägar. Statlig medfinansiering utgår med
maximalt 50 procent av de kostnader som berättigar statlig medfinansiering.
Normalt beviljas medel för statlig medfinansiering ett år i taget av Trafikverket.
Som incitament för ökat samarbete och koordinering av insatser i sammanhängande stråk kan Trafikverket ge principgodkännande för fleråriga projekt gällande
cykelåtgärder. Detta kan prioriteras framförallt om minst två kommuner ansöker
gemensamt om kommunövergripande åtgärder längs ett stråk. Sådana investeringslösningar skapar incitament för ökad samverkan för mellankommunala cykelsatsningar.
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Förutom medfinansiering av regionala cykelvägar gör kommunerna till exempel
investeringar i det kommunala vägnätet för att förbättra trafiksäkerhet för cyklister. Ibland finansierar kommunerna denna typ av åtgärder till 100 procent, ibland
söks medfinansiering genom länsplanen. För kommunerna är drift och underhållsfrågorna viktiga. För varje ny investering följer också kostnader, om kommunen är väghållaren av cykelvägen.
Utöver rena infrastrukturåtgärder finansierar kommunerna själva eller genom ansökta medel olika lokala cykelprojekt. Det kan handla om till exempel stödjande
åtgärder som byggande av cykelgarage, cykelställ, cykelpumpstationer och åtgärder på lokala rekreationscykelleder. Andra typer av lokala projekt är inriktade
på skolcykling, hjälmanvändning, folkhälsofrämjande arbete eller andra typer av
påverkansåtgärder.

5.3 Prioriteringsprinciper för finansiering
Eftersom målen och delstrategierna har ett helhetsperspektiv på cykling i Sörmland har också ställningstaganden kring finansiering samma synsätt oavsett kommunalt eller statligt vägnät och lokal eller regional cykling. Prioriteringarna är
ett stöd för genomförandet av länsplanen och en vägledning för den kommunala
cykelplaneringen. Rekommendationerna stödjer de delstrategier som tagits fram.
Rekommendationer för prioritering av cykelåtgärder:
1. Åtgärda felande länkar i tätort. Särskilt felande länkar som möter de strategier som tagits fram med koppling till trafiksäkerhet, arbetspendling
och folkhälsoaspekten.
2. Förstärk cykelinfrastrukturen till och från viktiga målpunkter inom tätort
som stöds av de strategierna i cykelstrategin. Till exempel arbetsplatser,
bytespunkter för kollektivtrafik, sjukhus, servicepunkter och rekreationsområden.
3. Bygg bort felande länkar och investera i de starka cykelstråken som pekats ut i potentialstudien.
4. Höj standarden på befintliga cykelvägar längs statliga vägnätet i de regionalt starka cykelstråken där brister finns.
5. Höj standard och förbättra trafiksäkerhet där turismcykelvägar går utefter
statlig väg och där det finns brister och särskild potential.
6. Komplettera utbyggnad ur ett systemperspektiv för ett sammanhängande
nät (inkluderar turismcykelvägar).
Prioritetsordningen bygger på vilka satsningar som förväntas ge störst samhällsekonomisk nytta och där det är störst potential att öka antalet cyklister. Därför
bör finansiering av cykelvägsinfrastrukturen i tätorterna, det vill säga punkterna
ett och två prioriteras i första hand.
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Prioriteringsordningen i punkt tre till fyra är baserad på rekommendationerna utifrån utpekade prioriterade stråk i potentialstudien. Punkt 5 och 6 refererar till
satsningar på rekreationscykling och där bör trafiksäkerhetssatsningar på Näckrosleden prioriteras utifrån att det är den turismcykelled som prioriteras ur ett
regionalt perspektiv. För prioriteringar av nya behov och brister i det statliga
vägnätet som ska finansieras av länstransportplanen ska potentiella cykelstråk
användas som kunskapsunderlag med kommunerna. Bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten och effekten av utbyggnadsförslag sker främst
inom ramen för den fysiska planeringen i vägplaneskedet.

5.4 Planeringsstöd i genomförandet
I samhällsplaneringen behövs stöd för att göra bra prioriteringar. I cykelstrategin
finns ett planeringsstöd kopplat till behov och brister med koppling till strategiområden och mål samt ett stöd utifrån kunskapsunderlaget om potential för cykling och olika stråk.
Som hjälp i genomförandet med koppling till behov och brister och potentiella
investeringar i cykelvägsinfrastruktur har ett planeringsstöd tagits fram. Planeringsstödet kan användas av både Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket som ett diskussionsunderlag för att bedöma hur en regional eller en kommunal investering möter målen och strategierna för cykling. Planeringsstödet kan
användas i till exempel åtgärdsvalsstudier, länsplaneprocessen eller för arbetet
med kommunala cykelplaner.

Tabell 4. Planeringsstöd

Strategiområde

Trafiksäkerhet och
komfort

Kriterier att beakta vid priorite- Beskrivning
ring
Förbättrar trafiksäkerheten och mins- Investeringen är på sträckor och
kar olyckor för gående och cyklister korsningar med trafiksäkerhetsproblem och dokumenterade olyckor
med cyklister och fotgängare.
Faciliteter som medför hög komfort
och är utöver standardutförande

Tillgänglighet och cykelvägnät

Investeringen medför faciliteter som
tilltalar användare i alla målgrupper
och åldrar.

Skapar tillgänglighet till bytespunkter Investeringen förbättrar tillgängligheten för byten mellan olika trafikslag.
Projektet åtgärdar en felande länk i
cykelvägnätet

Behov och bristen är identifierad
och utpekad i den regionala cykelstrategin eller finns prioriterad av
kommunen i den digitala databasen
för behov och brister.

Plan finns för kompletterande MM-åt- Om planering av MM-åtgärder finns
Utbildning,
är det en positiv faktor vid bedömuppmuntran & påver- gärd
ning.
kan
Betjänar områden med låg jämlikhet/hög ojämlikhet

Investeringen har en positiv effekt
på områden med låg jämlikhet/hög
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Miljö, hälsa och jämlikhet

ojämlikhet kopplat till socioekonomiska faktorer som inkomst, utbildning och arbetslöshet.
Betjänar särskilt populationer och
områden med hälsoproblem

Investeringarna är kopplade till geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal för hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes och cancer.

Övriga viktiga
Kriterier att beakta vid priorite- Beskrivning
aspekter att bering
akta vid planering

Regional betydelse

Genomförbarhet

Kopplar ihop kommuner och tätorter
med cykelvägar

Investeringen kopplar ihop olika tätorter

Kopplar ihop med regionala bytespunkter

Investeringen förbättrar tillgängligheten till bytespunkter

Överensstämmer med kommunala
och regionala planer och strategier

Finns stöd för investeringen utifrån
cykelstrategin och kommunala planer

Stöd från medborgarna

Finns ett stöd lokalt för utbyggnaden

Synergier med annan planering

Investeringen kan samplaneras
med till exempel utbyggnad av VA,
bredband eller andra investeringar

Effektivitet och snabba resultat

Små investeringar som ger omedelbara effekter för till exempel trafiksäkerhet och kan genomföras på 12 års sikt

Planeringsstöd för behov och brister i regionala cykelstråk
Potentialstudien för cykling har tagits fram med hjälp av grundläggande data om
cykelvägnät, befolkningsstatistik samt ett kombinerat cykel- och kollektivtrafiknät. Potentialen analyserades utifrån faktiska relationer mellan hem och arbetsplatser eller skolor. Data för dag- och nattbefolkning samt information om skolor
tillhandahållen av SCB.
Resultatet från studien utgörs av:


Tillgänglighetsmått (antal förvärvsarbetande och skolbarn som kan cykla
eller göra en kombinerad cykel-kollektivtrafikresa till arbetet/skola inom
ett visst tidsintervall),



Potentiella cykelstråk (stråk med potentiellt högt cykelflöde och som inte
har någon cykelinfrastruktur i nuläget) och



Predikterade cykelflöden i nuläget.

De potentiella cykelstråk som presenteras i studien är de stråk som har högst antal
potentiella cykelresor till arbetet eller skola baserat på den snabbaste vägen. En
övre gräns på 20 km avstånd för arbetspendling och 7 km för skolresor användes.
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Potentiella regionala stråk placerades ut på statliga vägar där det inte fanns cykelvägar (data från december 2018). Sen dess har nya cykelvägar anlagts på
sträckningar med hög cykelpotential. Flera av de vägar som pekas ut är i dagsläget inte särskilt cykelvänliga och bekväma att cykla på. Med en framtida upprustning och lägre skyltad hastighet bedöms det enligt analysen finnas stor potential för ökat cykling på sträckorna.

För den fullständiga analysen av tillgänglighet, potential för cykling och
stråk följ länken till karttjänsten: https://arcg.is/1C0DOm

Listan på cykelstråk i tabell 5 ska användas som diskussionsunderlag i prioriteringsprocessen kopplat till länstransportplanen, när nya behov och brister på det
statliga vägnätet diskuteras, utifrån gång- och cykelperspektiv.
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Tabell 5. Alla analyserade stråk med hög potential

Bruttolista med stråk som har analyserats

Total
potential för
cykelresor

Kommentar

Stråket mellan Katrineholm och Valla

1200

Byggd

Stråket mellan Nyköping och Stigtomta (Väg 52) 1040

Koppling till
ÅVS väg 52

Stråket mellan Svista och Kjulaås

986

Stråket mellan Eskilstuna och Hällberga (Trumtorp-Hällberga vsk)

853

Byggd

Stråket mellan Sundbyholm och Skiftinge

835

Byggd

Stråk mellan Nyköping och Buskhyttan; Nyköping och Oxelösund

757

Stråket mellan Tegelviken och Folkesta

727

Stråket på Västerleden i Eskilstuna

657

Stråk mellan Katrineholm och Baggetorp (Väg
52); Katrineholm och Marmorbyn

607

Koppling till
ÅVS väg 52

Stråket mellan Strängnäs och Åkers styckebruk 544
Stråket som anknyter Löt, Rosenborg och Kärrholmen (Krikenbacken)

493

Stråket mellan Eskilstuna och Hällesta, Västerleden (Väg 230)

488

Stråk mellan Bergshammar-Svalsta-Jönåker

362

Stråk mellan Sköldinge och Valla (Landsvägsgatan)

337

Stråk från Eskilstuna till sydväst (Väg 230)

297

Koppling till
ÅVS väg 230

Stråket mellan Katrineholm och Bie (Väg 56)

291

Nationell väg.
Ingår inte i
Länsplanen

Stråk mellan Malmköping och Skebokvarn

263

Stråket mellan Gnesta och Björnlunda (Väg 57)

263

Stråket mellan Strängnäs och Vansö/Fogdö

251

Koppling till
ÅVS väg 230

ÅVS startas
upp 2020

Nedan beskrivs stråken med högst potential. Alla stråk har inte potential för skolresor men de som har skolcyklingspotential nämns i respektive beskrivning.
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1) Stråket mellan Nyköping och Stigtomta
Stråket ligger längs Väg 52 och har potential att koppla ihop bostadsområden till
centrala Nyköping samt potential för att koppla till Skavsta flygplats och nybyggnation av Ostlänken. Stråket har potential för 1 040 arbetsresor per dygn och bedöms vara ett viktigt bidrag till den framtida stadsutvecklingen i Nyköping.

2) Stråket mellan Svista och Kjulaås
Stråket kopplar ihop bostadsområdet Kjulaås med industriområdet Svista där det
finns både bostäder och arbetsplatser. Stråket kan förlängas mot centrala
Eskilstuna för vidare tillgång till service. Potentialen för cykling är 986 arbetsresor per dygn. Kjulaås pekas också ut av Eskilstuna kommun som ett område där
det behövs bättre cykelkopplingar.

3) Stråk mellan Nyköping och Buskhyttan; Nyköping och Oxelösund
Stråket innebär att två befintliga stråk kopplas ihop i centrala Nyköping. Stråket
mellan Buskhyttan och Nyköping har potential för 373 arbetsresor per dygn.
Detta stråk kombinerat med potentialen för stråket mellan Nyköping och Oxelösund som är 384 arbetsresor per dygn ger totalt 757 arbetsresor per dygn.

4) Stråket mellan Tegelviken och Folkesta (Tumbo Lillåsen)
Stråket kopplar ihop Tegelviken, ett bostadsområde på gränsen till Västmanland,
med regionaltågsstation Kvicksund samt storhandlingsområdet Folkesta. Industri, kommersiell service och skolor mellan de två områdena gör att stråket har
hög potential för både arbetspendling och skolresor med cykel. Potentialen för
arbetspendlingsresor är cirka 723 resor per dygn och för skolresor är det 4 resor
per dygn. Detta stråk ingår också i åtgärdsplanen för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018.

5) Stråket på Västerleden i Eskilstuna
Stråket längs Västerleden kopplar ihop de sydvästra bostadsområdena i
Eskilstuna med de nordvästra delar som inkluderar större handelsområden. Potential för arbetspendling är 657 resor och för skolresor är det potential för 45
resor per dygn.

6) Stråket mellan Katrineholm och Baggetorp (Väg 52); Katrineholm och Marmorbyn
Stråket till och från Katrineholm och Baggetorp respektive Marmorbyn innebär
att två olika stråk kopplas till Katrineholm. Stråket till Baggetorp har potential
för 360 arbetsresor per dygn och stråk till Marmorbyn har potential för 247 arbetsresor per dygn vilket innebär en kombinerad potential på 607 arbetsresor per
dygn.

7) Stråket mellan Strängnäs och Åkers styckebruk
Stråket som kopplar ihop Strängnäs och Åkers styckebruk har potential för arbetspendling in till Strängnäs. Potentialen för stråket är 539 arbetsresor per dygn
och 4 skolresor per dygn. Potentialen har möjligheten att öka med förlängning
37

86

till Läggesta Station. Detta stråk var med i Region Sörmlands tidigare cykelstrategi som ett förslag till kompletterande cykelstråk för vardags- och turismcykling.

8) Stråket som anknyter Löt, Rosenborg och Kärrholmen
Stråket kopplar ihop små bostadsorter och två industriområden till busshållplatsen Kärrholmen där busslinje 303 kan tas vidare in till central Strängnäs. Stråket
har potential för 493 arbetsresor per dygn.

5.5 Uppföljning
Uppföljning av den regionala cykelstrategin innebär att målen följs upp kontinuerligt genom de indikatorer som tagits fram. Målen i Cykelstrategin är specifika,
relevanta, tidsatta och mätbara, se Tabell 6.
Uppföljningen av cykelstrategin görs på två olika nivåer. Den ena nivån utgörs
av en årlig uppföljning i form av ett cykelbokslut. Cykelbokslutet kopplas samman med och blir en del den årliga uppföljningen av länstransportplanen. Den
årliga uppföljningen fokuserar på planläge, finansiering och utfall kopplat till
cykelvägar i länstransportplanen. Cykelbokslutet sammanfattar också genomförda aktiviteter och projekt i länet med koppling till cykelfrågor generellt och
till MM specifikt. De indikatorer som ska följas upp varje år ingår i cykelbokslutet.
Den andra nivån utgörs av en fördjupad analys och uppföljning. Den sker vid ett
tillfälle inför en ny planperiod av länstransportplanen. Det vill säga vart tredje
eller fjärde år. Den fördjupade uppföljningen innefattar majoriteten av de mätbara målen och kräver planering av olika analyser för att kunna genomföras. En
viktig förutsättning för att kunna följa upp arbetet är att Region Sörmland genomför resvaneundersökningar. Det föreslås ske genom att Region Sörmland gör
tillköp på regional data i den nationella resvaneundersökningen som genomförs
vart fjärde år. I uppföljningsarbetet av strategin ska hälsa beaktas som ett mått
vid utvärdering.
Genom den fördjupade uppföljningen skapas ett underlag som visar hur vi ligger
till i förhållande till målen och det ger i sin tur underlag för en eventuell revidering av cykelstrategin. Med uppföljningen som grund ska cykelstrategin aktualiseras och eventuellt revideras i samband med framtagande av ny länstransportplan, det vill säga vart fjärde år. En sådan uppdatering innefattar till exempel att
nya cykelstråk föreslås i en uppdaterad cykelstrategi allteftersom cykelvägnätet
byggs ut.
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Tabell 6. Mätbara mål och indikatorer för uppföljning av strategin

Delmål

Indikator för uppföljning Plan för
uppföljning

Att halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i
Sörmland från 2019 till 2030.

Transportstyrelsens olycksda- Var tredje år
tabas STRADA

Till 2030 ska alla, 100 procent,
gång- och cykelpassager i Sörmland vara hastighetssäkrade och
av bra kvalitet enligt Trafikverkets
kartläggning av GCM-passager.16

Trafikverkets årliga uppföljning Var tredje år
av nollvisionsindikatorerna
som inkluderar en indikator
om andel säkra gång-, cykeloch mopedpassager och rapporteras i kartapplikationen
Säkerhetsklassade GCM-passager.17

Till 2030 ska 90 procent av nätet
där cykling är tillåten, i tättbebyggt
område i Sörmland, bestå av säker
cykelinfrastruktur, som till exempel
gång- och cykelbanor, eller blandtrafikvägar med max 30 km/h i hastighetsbegränsning.

Trafikverkets Nationella Väg
Var tredje år
Databas (NVDB) där skyltad
hastighet, väginfrastruktur och
gång- och cykelnätet rapporteras.

Att 2030 ska andelen kombinationsresor med cykel- och kollektivtrafik av alla delresor ha fördubblats jämfört med resvaneundersökningen 2020.

Uppföljning görs utifrån staVar fjärde år
tistik om kombinationsresor
hämtat från resvaneundersökningar varav den första presenteras 2020.

Till 2030 ska antalet kilometer cykelväg i Sörmland ha ökat med 10
procent jämfört med 2019.

Uppföljning görs genom att
jämföra rapporterat cykelnät i
NVDB för respektive år med
rapporterat cykelnät för 2019.

Var tredje år

År 2030 ska cykeltrafikens färdme- Uppföljning görs via resvanedelsandel ha ökat med tio procen- undersökning vart fjärde år
tenheter jämfört med 2020 Från
med 2020 som startår.
dagens ca 16 procent till 26 procent år 2030.

Vart fjärde år

Till 2030 ska antalet andelen resta
kilometer med cykel, till fots och
med kollektivtrafik (GCK) i Sörmland ska ha ökat 4 procentenheter
jämfört med RVU 2020 utan att cykelns andel minskar.

Uppföljning görs utifrån rapVart fjärde år
porterat cykeltrafikarbete i
resvaneundersökning och eller via Trafikanalys statistikprodukt benämnd Transportarbete.

Detta mål bygger på nationellt
etappmål för miljömålssystemet om
en ökad andel gång-, cykel- och
kollektivtrafik kommer från Strategi

16

Klassificerad GCM-passage, version 3.0, Trafikverket, 2016.
Trafikverkets Säkerhetsklassade GCM-passager: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=fd28363ef80d4120ad19955abe8227ab
17
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för Levande städer – politik för hållbar stadsutveckling. Enligt etappmål som trafikanalys brutit ned på
olika kommunkategorier ska större
städer som Eskilstuna skulle ha
målet av 27 procentandel GCK medan övriga Sörmlandskommuner
skulle ha målet 16 procent andel
GCK.
Till 2030 ska andelen barn som
cyklar till skolan öka jämfört med
2020.

Uppföljning gör med data från Vart fjärde år
resvaneundersökning av resor
som utförs av barns i åldern
6–15 år med målpunkt skola
som huvudresa.
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Kommunal utvecklings- och serviceplan för
Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar bifogat förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan
för Vingåkersbygden.
Sammanfattning av ärendet
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt satta målen
om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden
Beslutet skickas till
Till samtliga nämnder
Landsbygdsutvecklare
Samhällsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-07
Handläggare

Regina Westas Stedt
070-554 96 16
Regina.Westas-Stedt@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/316

Kommunal utvecklings- och serviceplan för
Vingåkerbygden

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:

1.

anta bifogat förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan för
Vingåkersbygden

Sammanfattning av ärendet

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare. Ärendet har
även beretts slutligen av LUF (Lokalt utvecklingsforum). Förslaget har sedan
stämts av med andra förvaltningar via genomgång med ledningsgruppen samt
kommunstyrelsen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
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alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att anta förslaget för en
kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med den kommunala utvecklings- och serviceplanen ryms inom budgeten
för utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är projektfinansierade och andra kan
finansieras genom den del av investeringsbudgeten som kommunstyrelsen valt att
öronmärka för lokal utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras via
befintlig driftsbudget. I och med att dessa aktiviteter framgår i denna
handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent
sätt samt visar hur de bidrar till landsbygdsutveckling.
Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista

4. Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.

Beslutet skickas till
Till samtliga nämnder
Landsbygdsutvecklare
Samhällsstrateg

Regina Westas Stedt
Samhällsstrateg
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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.

"[Klicka och skriv]"

Ett genomförande av handlingsplanen i
KUSP leder till ökat inflytande för barn och
unga över sin fritid, säkerhet och livskvalitet.

KUSPen har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende
i Vingåkersbygden haft stort inflytande över
hur vi tillsammans skapar bästa
förutsättningar för ökad livskvalitet i
Vingåkersbygden.

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]"

Genom att den KUSP har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende i
Vingåkersbygden haft stort inflytande över hur vi
tillsammans skapar bästa förutsättningar för ökad
livskvalitet i Vingåkersbygden, som leder till ökat
välbefinnande och god hälsa.
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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]"

Genom att involvera Vingåkersborna i
utvecklingsarbetet kan vi gemensamt skapa både fler
möjligheter som en mer hållbar utveckling av vår
gemensamma bygd.

97

vingaker.se

8 (11)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

98

vingaker.se

9 (11)

"[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?

Barn och ungdomar boende i Vingåkersbygden

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

Ungdomars perspektiv på vad som är viktiga frågor för utvecklingen av
Vingåkersbygden har tagits tillvara genom feriearbetande ungdomar 2017,
2018, 2019 som fokuserat på just utveckling av Vingåkersbygden.

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?

I utvecklingsarbetet har hänsyn tagit till att villkoren för bra
fritidssysselsättning och service ska vara lika oavsett de ovan nämnda, men
även utifrån var i kommunen man bor, om man bor centralt eller på
landsbygden.

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

Genom att inkluderat ungas synpunkter i utvecklingsarbetet. Men även att
många delar i handlingsplanen för Vingåkersbygdens utveckling handlar om
att främja barn- och ungas möjligheter till bra fritidssysselsättning, tillgång till
service och att det ska vara lika goda förutsättningar oavsett var i kommunen
de bor.
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Kommunal utvecklingsoch serviceplan för
Vingåkersbygden
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1. VARFÖR EN KOMMUNAL UTVECKLINGS- OCH SERVICEPLAN?
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022,
den politiska plattformen, innehåller övergripande mål inom
fyra områden:

Förord
I Vingåkers kommun utvecklar vi demokratin. Vi prövar
nya sätt att driva vårt samhällsbygge i nära samverkan
med Vingåkersborna. Den här utvecklings- och serviceplanen är ett uttryck för det. Den tar sitt avstamp i den
politiskt beslutade utvecklingsstrategin från 2017.
Resultatet rent strukturellt är en modell som utgår från
lokala utvecklingsgrupper och deras bedömningar av vad
som bör prioriteras de närmaste åren i de olika geografiska
områdena i kommunen. På så sätt möts de övergripande
politiska besluten och de nära och konkreta åtgärdsförslagen.
Vi som arbetar för kommunen vill hela tiden nå ännu
längre i att skapa det samhälle som Vingåkersborna vill
ha. Därför är det inspirerande och viktigt att vi arbetar
med att utveckla själva demokratin. Självklart finns det en
del utmaningar i det men vi vågar pröva nya arbetssätt
och ser fram mot de konkreta förbättringarna för
Vingåkersborna som utvecklings- och serviceplanen
kommer att innebära.
Vi ser lika mycket fram mot de diskussioner den kan skapa
om vad lokal demokrati är och ska vara.

•
•
•
•

Ekonomi i balans
Skola
Hållbar tillväxt
Landsbygdsutveckling

Den konstaterar bland annat att Vingåkersbygden ska ha en
trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett
brett utbud med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell
service.
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för
utveckling i Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med
strategin är att skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå
de politiskt satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en
handlingsplan som ska bidra till att utvecklingsstrategin
uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen

Uppföljning och revidering
Uppföljning och utvärdering av den kommunala utvecklingsoch serviceplanen kommer att genomföras årligen av kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med lokalt
utvecklingsforum, och därefter redovisas för politiken. Arbetet
visas även för allmänheten under det årliga Stortinget.
Planen revideras då efter behov och anpassas efter förändrade
förutsättningar. Det främsta syftet med detta är att rutinmässigt
följa upp hur arbetet med de olika aktiviteterna och delmålen
går. Eftersom delmålen i denna handlingsplan fungerar som
indikatorer för hur arbetet med utvecklingsstrategin fortgår så
kommer de även att följas upp via kommunens planerings- och
uppföljningssystem Stratsys.

Budget
Arbetet med den kommunala utvecklings- och serviceplanen
ryms inom budgeten för utvecklingsstrategin. Vissa
delaktiviteter är projektfinansierade och andra kan finansieras
genom den del av investeringsbudgeten som kommunstyrelsen
valt att öronmärka för lokal utveckling. Det finns även
aktiviteter som finansieras via befintlig driftsbudget. I och med
att dessa aktiviteter framgår i denna handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent sätt samt visar hur de bidrar
till landsbygdsutveckling.

Ralf Hedin, kommunchef

MÅL

STRATEGI

HANDLINGS
PLAN
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• Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022.
• Övergripande områden: Ekonomi i balans, skola, hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling

• Utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 2018-2023
• Syfte: Skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling

• Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden
med prioriterade utvecklingsområden
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2. VINGÅKERSBYGDENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Vingåkersbygden ska utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd. Arbetssättet för att nå visionen bygger på trepartssamverkan (också kallat LEADER-metoden). Då offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår vi störst effekt och
skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är småskaligt och därmed ska det också ligga
nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med varandra.
Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Dessa kan se ut på lite olika sätt men
gemensamt är att de ska representera invånarnas ambitioner, idéer och behov. En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att
prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör bygden till en bättre plats att leva och verka på. Även en
arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en variant av en utvecklingsplan, där deras prioriteringar framgår.
De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i Vingåkersbygden vill att
framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till offentliga, privata och ideella aktörer som verkar för
att skapa utveckling i området.

Lokalt utvecklingsforum
Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. LUF består av två representanter
från varje utvecklingsgrupp som är verksamma i Vingåkersbygden: Högsjö utvecklingsgrupp, Byalaget Kreativa Läppe,
Österåkers sockenråd, Marmorbyns utvecklingsgrupp, Aktivt Baggetorp, Samverkarna i Vingåker samt arbetsgruppen för de
areella näringarna.
Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar LUF aktuella frågor, exempelvis fördelning av årets bygdepeng, hur
vissa investeringsmedel ska användas och vad de anser är prioriterade frågor för hela Vingåkersbygden. LUF är en länk
mellan kommunen och Vingåkersbygdens invånare. Det är också en resurs för kommunens politiker och tjänstemän som kan
få inspel till och förankra planer och beslut.

Underlag och process för denna handlingsplan
En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum, bestående av representanter för de olika kransorterna, träffades
13 februari 2020 för att tillsammans ta fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden. Utgångspunkten
för diskussionerna var de lokala utvecklingsplanerna. Med anledning av Coronapandemin arbetade gruppen därefter på
distans och tog fram förslag på delmål och aktiviteter för att uppnå de övergripande målen inom varje prioriterat område.
Areella näringarna bidrog med inspel och kommentarer på framtaget förslag via mejl.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram
lokala utvecklingsplaner, gemensamt är att de ska
representera invånarnas ambitioner, idéer och behov.

MEDBORGARFÖRSLAG

Förverkligande

↑

Det finns flera sätt att delta i den lokala demokratin
och påverka utvecklingen i Vingåkersbygden.
Du kan till exempel ringa eller skicka mejl till
kommunens olika tjänstemän och politiker.
Den som är folkbokförd i Vingåkers kommun får
dessutom väcka ärende i fullmäktige genom att

↑

Kommunal utvecklings- och serviceplan

↑

skriva och skicka in ett så kallat medborgarförslag.
Det gäller även för personer under 18 år och
utländska medborgare som inte har rösträtt.
En organisation eller förening har inte möjlighet
att lämna in ett medborgarförslag.

LOKALT UTVECKLINGSFORUM
Består av två representanter från varje utvecklingsgrupp samt tjänstemän på kommunen.

Vingåker centralort
Lokal utvecklingsplan
Samverkarna

Österåker

Lokal utvecklingsplan
Österåker sockenråd

Marmorbyn

Lokal utvecklingsplan
Marmorbyns utvecklingsgrupp

↑

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VINGÅKERS KOMMUN
Areella näringar

Utvecklingsplan
Utvecklingsgrupp areella näringar

Läppe

Lokal utvecklingsplan

Baggetorp

Lokal utvecklingsplan

Den smarta Vingåkersbygden
6

Högsjö

Lokal utvecklingsplan
Högsjö utvecklingsgrupp

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska bidra till god hushållning med naturresurser och har en viktig roll som måldokument och
vägvisare mot en mer hållbar framtid.

När den nya översiktsplanen för Vingåkers kommun
tas fram så är den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ett viktigt underlag eftersom den visar
vad kommuninvånarna anser är viktigt vad gäller
Vingåkersbygdens utveckling.
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3. VINGÅKERSBYGDEN ÄR EN DEL AV
SÖDERMANLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN
Regionala, nationella och internationella strategier är relevanta också för Vingåkersbygden.
Det är ju här, på lokal nivå, som sådana strategier till slut ska bli verklighet.
Vingåkersbygden är det lokala som existerar i en globaliserad värld – det glokala samhället.

De globala målen, Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell
agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030
ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa
klimatkrisen. Om cirka tio år ska Agenda 2030 och de globala
målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. För
att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt arbete, inte minst på
lokal nivå. Den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019 - 2023 i Vingåkers kommun konstaterar att det i varje
politiskt beslut ska framgå hur beslutet bidrar till tillväxt samt att
minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030 finns med.

En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder

Sörmlandsstrategin

Det övergripande målet för den sammanhållande landsbygdspolitiken är att den ska leda till En livskraftig landsbygd med
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.
Landsbygdspolitiken har följande tre delmål:
• Hållbar tillväxt
• Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart
utnyttjande av naturresurser.
• Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder.

Sörmlandsstrategin 2020 är länets strategi för det regionala
utvecklingsarbetet. Enligt Sörmlandsstrategin är tillgången till
bland annat arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och goda livsoch boendemiljöer avgörande för att skapa en region som kan
attrahera, behålla och utveckla såväl kompetens som företag
och kapital.

Regionalt serviceprogram för
Södermanlands län
Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att synliggöra
landsbygdsperspektivet i den regionala utvecklingen. Det ska
stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service i Södermanlands landsbygder. Det är dock i första
hand tillgången till kommersiell service i form av dagligvaror
och drivmedel som ska vara utgångspunkten för programmets
insatser. Av särskild vikt är också att bevara och främja den
infrastruktur som är grundförutsättningen för service till
boende och företag.

En livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019 - 2030
Det övergripande syftet med den regionala livsmedelsstrategin
är att livsmedelsproduktionen till år 2030 ska ha ökat
betydligt, att den är hållbar och ger möjlighet till tillväxt och
ökad lönsamhet. För att vi ska nå dit till år 2030 behövs
insatser på flera områden. Maten och produktionen måste
lyftas och ta mer plats i både näringsliv, politik och i hemmen.
I strategin finns fem områden som är särskilt viktiga
att arbeta med:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion

AGENDA 2030
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4. NÅGOT OM VINGÅKERSBYGDEN
Kläder är en viktig del av Vingåkers historia. Från 1900-talets
konfektionsindustri (fabrikstillverkade kläder) och fram till
dagens Factory Outlet. Den färgglada folkdräkten från
Vingåker är en av de äldsta i Sverige. Dräkten tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än idag
är intresset stort kring den flera hundra år gamla vingåkersdräkten.
När järnvägen Västra stambanan mellan Stockholm och
Göteborg anlades 1862 lyckades Vingåkersgreven Gustaf
Trolle-Bonde få igenom att ett stationshus skulle placeras
centralt i hans park i Vingåker. Efter ett uppehåll sedan
70-talet fick Vingåker 2003 återigen tågstopp vilket
såklart underlättar pendling till och från orten och gynnar
utvecklingen.
Närheten till vacker natur präglar Vingåkersbygden. Här
finns vandringsstigar som bjuder på natursköna miljöer
och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre naturreservat:
Igelbålen strax norr om Vingåker samt Perstorpsskogen och
Tomsängen i närheten av Högsjö. Här finns också många
sjöar och sju kommunala badplatser.

På flera håll runt om i Vingåkersbygden finns kulturhistoriska
miljöer. Bland dessa kan nämnas Högsjös bruksområde och
Säfstaholms slott i Vingåker. Även Österåker är en
gammal genuin landsbygd, klassad som riksintressant av
Riksantikvarieämbetet på grund av de gamla byarna. Orten
Läppe, vid Hjälmarens södra strand, finns beskriven redan
från 1600-talet. Här fanns då verksamhet i form av järntillverkning – bland annat kanonkulor för den svenska krigsmakten. Idag finns populär camping i Läppe som drar många
besökare varje sommar.
Marmorbyn är uppbyggd kring brytningen av
Gropptorpsmarmor som använts till jordbrukskalk,
byggnadssten och senare till fasadbeklädnad, trappor, golv
och mortlar. I bygdegården finns idag ett litet museum
som berättar om marmorbrottets historia. Byn Baggetorp
- belägen mittemellan de tre sjöarna Kolsnaren, Viren och
Näsnaren - blev genom västra stambanas utbyggnad och
järnvägsstationens tillkomst år 1887 utlastningsplats för
bygdens produkter. Under början av 1900-talet var det
förutom jord- och skogsbruksprodukter även marmor från
Gropptorps stenindustri som fördes till Baggetorp för vidare
befordran.

Vision för Vingåkersbygden
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige en varumärkesplattform för Vingåkers kommun. Den syftar till att vi
gemensamt och strategiskt ska lyfta det som är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar varumärkesplattformen
vad vi behöver utveckla och förbättra för att bli ännu mer attraktiva. Underlaget till varumärkesplattformen var omfattande
och kom från enkäter, workshops och öppna möten med kommuninvånare, företag och anställda inom organisationen.
Arbetet mynnade ut i en vision för Vingåkersbygden som skulle fånga kärnan i vår strävan, vad vi vill uppnå och hur vi vill
uppfattas på lång sikt.
Vi lovade att Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för
utvecklingsstrategin, vars syfte är att skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna vision.
Med landsbygdsutveckling menar vi utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt Vingåker centralort.
Vi är en landsbygdskommun – och det är vi stolta över.
Vi menar även utveckling av själva kommunorganisationen, det vill säga att vi även internt måste samverka och jobba
smartare för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Det betyder att denna kommunala utvecklings- och serviceplan även tar
hänsyn till kommunorganisationens vision och värdegrund: våga, ansvar, respekt och stolt.

Den smarta Vingåkersbygden
• Vi är drivna och ansvarstagande
• Vi ger ett välkomnande och trivsamt intryck
• Vi samverkar för en bättre framtid
• Vi ställer snabbt om till en modern landsbygd

LITE SIFFROR OM VINGÅKERSBYGDEN
Vingåkersbygden är till ytan 370 kvadratkilometer
stort. Ungefär två tredjedelar består av skogsmark
och här finns även mycket åker- och betesmarker.
9 111 personer bodde i Vingåker 2019. En majoritet
bor i småhus eller villor. Lite drygt en fjärdedel av
invånarna bor i flerbostadshus (lägenheter), varav de
flesta i hyresrätter.
44 är den genomsnittliga åldern i kommunen.
2223 personer både bor och arbetar i Vingåkers
kommun. 900 personer pendlar till kommunen för
att jobba och 1729 pendlar till en annan kommun
för att jobba.
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Till oss kommer du för ett hållbart liv på landet.

Vingåkersborna äger tillsammans 5 084 bilar.
Vingåkersbiografen är en av Sveriges allra
äldsta biografer som fortfarande används.
65 % av invånarna i Vingåkersbygden bor
i kollektivtrafiknära läge* (2017).

*Andel befolkning i det geografiska området som har en
trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som
trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00
och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och
beaktar inte väg- och gatunät.
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Ortsnamnet Vingåker är känt i skrift från år 1314
som Wikinghaker vilket syftar på en forntida
samlingsplats vid ett större vattenrikt område.
Runt om i kommunen vittnar fornlämningar om
att detta var en attraktiv plats att leva och bo på
under medeltiden.
I småskaliga Vingåkersbygden finns företag
inom många branscher och flera exempel på
framgångsrikt företagande.
I Vingåkersbygden finns ett aktivt föreningsliv
som tillsammans bidrar till kulturliv, folkbildning,
idrott, hälsa och friluftsliv. De ger också barn och
ungdomar meningsfull sysselsättning, ett socialt
ansvarstagande och engagemang.
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5. SERVICE I VINGÅKERSBYGDEN

Fram hit har vi gått
igenom bakgrund, syfte
och sammanhang för
detta dokument.

Nu går vi vidare till själva
kärnan i utvecklings- och
serviceplanen, alltså
vad som ska göras!

12

Insatser som syftar till en god tillgång till kommersiell och
offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det
är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt
besöka som turist.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden som bäst
vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. Deras behov och prioriteringar framkommer i de
lokala utvecklingsplanerna.

I det regionala serviceprogrammet för Södermanlands län
konstateras att traditionella servicelösningar i allt högre
utsträckning ersätts av kommersiell och offentlig service i
samverkan. För att kunna utveckla eller behålla servicen på
landsbygden behövs alltså bättre samverkan, ett helhetstänk
och en strävan efter lokalt anpassade lösningar.

För att utveckla servicen i Vingåkersbygden enligt behov och
lokala förutsättningar krävs att alla aktörer tar initiativ och
ansvar. Vi tror på att en nära samverkan mellan offentliga,
privata och ideella aktörer leder till att servicen kan upprätthållas och utvecklas.

Dagligvaruhandel, drivmedel och IT-infrastruktur är områden
som prioriteras i det regionala serviceprogrammet för
Södermanlands län. I Vingåkersbygden finns nu ett väl utbyggt
bredbandsnät. Med den digitala infrastrukturen på plats finns
förutsättningar för att utveckla annan service på ett smart sätt.

Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska genom
de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå målet
om en hög upplevd service i Vingåkersbygden.

I den strategiska inriktningen
för mandatperioden
fastställs följande mål:
Boende och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.
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Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska, genom de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå målet om
en hög upplevd service i Vingåkersbygden.
Här nedan finns ett antal tabeller som visar vilken service som finns idag i Vingåkersbygdens olika orter. Dessa är uppdelade
i offentlig, kommersiell och annan service. På så sätt breddas förståelsen av vad service innebär. Den sista tabellen (nr. 4)
listar efterfrågad service som framkommit i lokala utvecklingsplaner och annan medborgardialog.

Offentlig service i Vingåkersbygden
Högsjö
Kommunal skola f-6,
förskola och
fritidshem
Idrottshall

Läppe
Trollkojans
förskola
(kooperativ)

Österåker
Österåkersbygdens
friskola och fritidshem
Kommunal förskola
Idrottshall

Marmorbyn
Kommunal skola
f-6, förskola och
fritidshem

Baggetorp
Kommunal förskola

Flera idrottsanläggningar

Bibliotek 1 dag/vecka
Badplats

Badplats

Lekplats

Lekplats

Badplats

Distriktssköterska 1
dag/vecka
Bussförbindelser till
Vingåker

Buss till Katrineholm.
Till Vingåker endast
skoltider.

Badplats

Badplats

Lekplats vid
skolan

Lekplats

Buss till
Katrineholm. Till
Vingåker endast
skoltider.

Vingåker
Kommunala grundskolor,
förskolor och fritidshem

Badhus, bibliotek,
fritidsgård
Badplats i Viala och
Lyttersta
Lekplatser
Vårdcentral, folktandvård

Bussförbindelser till
Katrineholm och
Vingåker

Buss till vissa byar, mest
skoltider, samt till
Katrineholm. Tåg till
Hallsberg och till
Stockholm.
Systembolag
Viks återvinningscentral

Annan service idag
Högsjö
Folkets hus

Läppe

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Utomhusscen

Byfika ”Kaffe med
kunskap” varannan
vecka. Samverkan med
landsbygdsbibliotekarie
Hjälmargården
(konferens, camping,
restaurang under
säsong).

Hembygdsgård,
skolmuseum

Bygdegård

Bygdegård

Fotbollsplan,
ishockeyrink,
lekplatser (friskolans)

Fotbollsplan,
skridskobana

Fotbollsplan

Hagby idrottsplats

Marmormuseum

Församlingshem Gym

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstat Återvinningsstation
ion
Loppis
Kyrkor och
anordnad av
församlingshem
privatpersoner
Handel

3 fotbollsplaner,
tennisplaner,
boulebana
Elljusspår vid
friluftsområdet +
grillplats
Återvinningsstation
Restauranger

Kyrka och
församlingshem

Gym som drivs av
förening
Båtplatser

Nostalgimuseum

Kommersiell service i Vingåkersbygden
Dagligvaruhandel
Apotekstjänster
Paketombud
Betaltjänster
Drivmedel

Högsjö
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Läppe
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Österåker
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Marmorbyn
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Baggetorp
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Vingåker
Ja
Ja
Ja
Ja (bankkontor inkl. kontantuttag)
Ja

Tabell 2. I enlighet med den nationella och regionala definitionen av kommersiell service på landsbygden menas
här dagligvaruhandel, apotekstjänster, paketombud, betaltjänster och drivmedel.

Diverse
idrottsanläggningar

Båsenberga
friluftsområde
Hotell & restauranger
M.m.

Arbetslivsmuseum
B&B vid Högsjögård

Tabell 3. Här menas service i en bredare bemärkelse än ovan, det vill säga sådant som inte drivs offentligt eller
inkluderas i bemärkelsen kommersiell service enligt tabell 2.
3

Efterfrågad service
Högsjö
Fler besök av
distriktssköterska

Läppe
Föreningshus
för service, kultur,
bildning osv.

Utegym

Digitala skåp för
paketutlämning
(pilotprojekt pågår)

Tabell 1. Service där kommunen eller annan offentlig aktör är huvudman, finansierar och/eller sköter driften.
1

Vingåker
Folkets park,
Säfstaholms slott,
Tennisparken,
slottsparken
Biograf

Elljusspår vid
friluftsområdet
behöver rustas
upp.
Rusta upp centrala
lekplatsen

Österåker
Servicecenter i
enlighet med
invånarnas
behov, t ex
butik.

Marmorbyn
Lekplats

Baggetorp
Skola, nya
fritidshemslokaler

Vingåker
Mer belysning på
gator

Cykelterrängbana Bibliotekssamverkan

Boulebana,
grillplatser

Elljusspår,
utegym

Elljusspår, utegym

Större badhus

Cykelväg till
Katrineholm (via
Baggetorp).

Cykelväg till badplats och
till Katrineholm samt
Vingåker

Övergång för
cykel och gående
över 52, vid
rondellen
Fler små butiker
på Köpmangatan
Café med längre
öppettider
Bad för hundar

Vatten och avlopp
till badplatsen
Fler hyresrätter
centralt med hiss

Två anslagstavlor
Samverkan med
bygdegårdsföreningen.
Digitala skåp för
paketutlämning och
kylrum för att hämta ut
livsmedel köpta online
Bemannad bensinstation

Areella näringarna
Bättre
förutsättningar för
att ta emot och
lämna större
försändelser

Tabell 4. Detta har framkommit i de lokala utvecklingsplanerna eller i annan medborgardialog. Här tydliggörs
behov och önskemål, men tabellen är inte en handlingsplan.
4
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6. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Ökat bostadsbyggande i hela Vingåkersbygden

Förbättrade kommunikationer

Det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av bostäder i Vingåkersbygden, främst i form av hyresrätter anpassade
för den äldre befolkningen som vill flytta från sina villor men ändå bo kvar i sin hemort. Liknande efterfrågan finns från
ungdomar som vill flytta in i ett första egna hem. Tillgången till en mångfald av bostadslösningar är dock begränsad i dagsläget.

Kommunikationer innefattar möjligheten att resa med bil, EPA, cykel och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken till och från
Vingåker och de flesta av småorterna upplevs inte vara tillräcklig då Sörmlandstrafikens avgångar anses vara för få.
Detta gör att många blir beroende av bilen vilket är begränsande, inte minst för de som inte har tillgång till bil.

Mål:
Utbudet av bostäder matchar den efterfrågan som finns i alla Vingåkersbygdens orter.

Även de kollektiva pendlingsmöjligheterna till och från Vingåker och orter utanför kommunen är viktiga att upprätthålla och
förbättra på sikt. Cykelvägar efterfrågas på flera håll.

Delmål:
• Bostadsförsörjningsprogrammet är förankrat inom kommunens olika förvaltningar samt Vingåkershem.
• En handlingsplan för att genomföra bostadsförsörjningsprogrammet är framtagen.
• Det finns arbetsgrupper som driver bostadsfrågor i de byar där behov och intresse finns.

Mål:
Möjligheterna att resa mellan Vingåkersbygdens olika orter upplevs som tillfredsställande för alla invånare.
Delmål:
• Fler människor i Vingåkersbygden samåker till och från jobb samt på fritiden.
• Tillgången till kollektivtrafik för en större andel av invånarna har ökat.
• Efterfrågan på fler cykelvägar tas med i den strategiska planeringen.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Möten för att förankra bostadsförsörjningsprogrammet
har hållits med Vingåkershem och berörda förvaltningar.
Ta fram en handlingsplan för att genomföra
bostadsförsörjningsprogrammet.
Följa upp Vingåkershems möte som hölls i Högsjö och som
ledde till ett uttalande om att centrala hyresrätter med hiss
skall byggas i Högsjö.
Det Leaderfinansierade projektet ”Förstudie: byahus och
tillhörande bostäder i Läppe” har genomförts.”

Vingåkers kommun

2020 2021
2020

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
genomfört ett projekt för att undersöka förutsättningarna
för bostadsbyggande
Bilda grupp i Baggetorp med intresse för bostadsfrågor
som kan samverka med kommunen. Exempelvis ang.
marknadsföring av tillgänglig mark i Baggetorp samt
undersöka möjligheterna att sälja sjötomter vid Sjögölet.

Vingåkers kommun
Vingåkers kommun, Högsjö
utvecklingsgrupp

2020

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med Vingåkers
kommun
Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med Vingåkers
kommun
Aktivt Baggetorp.
Vingåkers kommun.

2020

2020 2021
2020 –
2021

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Då fler bostäder finns tillgängliga som är anpassade för den äldre befolkningen möjliggör det för fler personer att flytta
ifrån sina hus. Detta frigör bostäder som i större utsträckning efterfrågas av exempelvis barnfamiljer, vilket skapar en
flyttkedja som gynnar utvecklingen i hela Vingåkersbygden. Befolkningen på de olika orterna föryngras därmed och ett
underlag för en större mångfald av service skapas, exempelvis förskolor, skolor och fritidshem.
• Genom nybyggnation av bostäder som är anpassade till den äldre befolkningen kan många samhällsekonomiska vinster
göras. Ytor kan planeras så att äldrevården får utrymme för pauser och materiel, vilket sparar tid och resurser för kommunen.
Då människor har möjlighet att bor kvar i sina egna bostäder under en längre tid i livet ökar detta livskvaliteten samtidigt
som samhällets resurser sparas.
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Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Fortsätta bevaka och uppmärksamma frågan om
pendlingsmöjligheter till och från Vingåker.
Genomföra projektet ”Smart samåkning i
Vingåkersbygden”.
Ha en kontinuerlig dialog med Sörmlandstrafiken
angående fler och anpassade avgångar. Önskemål
finns bland annat om avgångar mellan Baggetorp
och Marmorbyn.
Med hjälp av serviceavtalet starta upp initiativ för
samåkning i flera byar.
Bevaka frågan om fler cykelvägar i regionala
strategier.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun

2021

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Lokala utvecklingsgrupper

2020 och
framåt
Kontinuerligt

Vingåkers kommun

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Förbättrade kommunikationer möjliggör för fler människor att leva och verka i Vingåkersbygdens alla orter och samtidigt
ta del av utbud och service på annat håll. Detta gäller inte minst Vingåkersbygdens barn och ungdomar som själva
inte har tillgång till bil.
• Den kommersiella servicen som finns i centralorten Vingåker kan nyttjas i större utsträckning och därmed ökar
sannolikheten för att dessa finns kvar på sikt.
• Ett ökat kollektivt resande minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och bidrar därmed till att uppfylla de globala
målen i Agenda 2030.
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Utökad tillgång till servicefunktioner

En rik och meningsfull fritid för alla

Både kommersiell, offentlig och ideellt driven service fyller viktiga funktioner på den plats där människor bor och verkar.
Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillgången till den typ av service som efterfrågas av människorna i Vingåkersbygdens
olika orter.

Att få möjlighet att utvecklas under sin fritid på den egna orten bidrar till en känsla av trivsel och mening.

I de lokala utvecklingsplanerna framkommer att mötesplatser, detaljhandel och olika typer av infrastruktur är några av de
viktiga servicefunktioner som idag saknas i de flesta av orterna.

Mål:
Alla invånare i Vingåkers- bygden upplever en rik och meningsfull fritid i livets alla stadier.

Mål:
Vingåkersbygdens invånare upplever en hög servicenivå.

Delmål:
• Andelen aktiviteter för barn och ungdomar har ökat i Vingåkersbygdens alla orter.
• Antalet barn i föreningslivet har ökat.
• Landsbygdsbibliotekarien besöker regelbundet alla orter i Vingåkersbygden.

Delmål:
• Den lokala efterfrågan av service är kartlagd
• Fler utvecklingsgrupper har tecknat avtal med kommunen att bli samordnare för lokala servicefunktioner
• Landsbygdsbibliotekarien har regelbunden verksamhet i fler orter
• Fler utbildningsinsatser har genomförts för att minska det digitala utanförskapet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Inventera och kartlägg vilken typ av service som
efterfrågas och prioriteras i de olika kransorterna
Genomföra informationsinsatser för att öka
kunskapen kring vad avtalet för att samordna
lokala servicefunktioner innebär
Skapa fler arbetsgrupper med fokus på att
tillgängliggöra mer service, i samarbete med
kommun och företag
Arbeta för att gemensamma mötesplatser ska
finnas tillgängligt i alla kommunens orter

De lokala utvecklingsgrupperna
samt Vingåkers kommun
Vingåkers kommun samt de lokala
utvecklingsgrupperna

2020 2021
2020 2021

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun.

2020 och
framåt

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• En ökad tillgång till olika typer av servicefunktioner förbättrar och förenklar livet i byarna. Även företagande gynnas när
tillgång till exempelvis handel och paketutlämning finns på orten.
• Då service finns tillgängligt närmare hemmet krävs mindre resor till och från centralorten eller andra orter, vilket minskar
utsläpp samtidigt som tid sparas.
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I Vingåkersbygden är vi stolta över och tar ansvar för vårt kulturarv samtidigt som vi vågar blicka framåt och utvecklas.
Här samverkar flera olika aktörer inom kultur- och föreningslivet för att anordna aktiviteter och skapa förutsättningar för
sport- och friluftsliv.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Sprida information om den nya fritidsbanken i
Åbrogården i Vingåker. Fritidsbanken tillgängliggörs
i hela Vingåkersbygden bland annat med hjälp av
Skojbussen under lov.
Föreningar eller utvecklingsgrupper anordnar
aktiviteter riktade mot bygdens barn- och ungdomar
och får viss ersättning för detta via serviceavtalet.
Landsbygdsbibliotekarien nyttjas för att öka utbudet
av aktiviteter samt minska det digitala
utanförskapet.
Kommunens koncept ”skoj i Vingåker” erbjuder
aktiviteter i alla orter under skolloven
Genomföra insatser för att invånare ska inspireras
till utflykter i Vingåkersbygdens alla orter

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar och
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Föreningar och/eller lokala
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Lokala utvecklingsgrupper,
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2020 och
framåt

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar,
utvecklingsgrupper och företag

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Genom att stärka föreningslivet och sociala samlingsplatser skapas aktiviteter som gör bygden till en attraktiv
plats att bo och leva på.
• En bättre livskvalitet bidrar till en ökad folkhälsa, både psykiskt och fysiskt.
• En meningsfull fritid förbättrar förutsättningarna för Vingåkersbygdens barn- och unga att prestera i skolan.
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Trygghet, trafik och närmiljö   

I de lokala utvecklingsplanerna lyfts ofta frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö. Önskemål om sänkta hastigheter på
vägarna genom byarna påpekas ofta, i kombination med andra åtgärder som skapar trygghet. Även åtgärder för ökad trivsel
anses viktigt, som exempelvis belysning, växtlighet och renhållning.
Mål:
Fungerande rutiner för frågor kring trygghet, trafik och närmiljö finns på plats samt är förankrad och kommunicerad, både
inom kommunorganisationen och gentemot medborgarna. Närmiljön upplevs som trevlig och välskött.

Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkersbygden är verksamma inom de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk och
vattenbruk).
Det är näringar som tydligt präglar miljön i Vingåkersbygden och som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av
verksamheter. Det är viktigt att de som är verksamma företagare inom branschen har en möjlighet att påverka utvecklingen i
Vingåkersbygden, så att det även i framtiden finns goda möjligheter att bedriva lantbruk, skogsbruk och vattenbruk här.
Mål:
Att kommunen uppmärksammar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som präglar företagande inom
de areella näringarna.

Delmål:
• En rutin för trygghetsvandringar har tagits fram.
• En rutin för att långsiktigt hantera trafikrelaterade frågor och ärenden har tagits fram.
• Möjligheten att som medborgare kunna påverka sin närmiljö har ökat.

Delmål:
• Kommunen upphandlar i större utsträckning livsmedel med förankring i den livsmedelsproduktion som
sker i Vingåkersbygden.
• Det finns en fungerande och behovsenlig dialog mellan kommunen och företagare inom de areella näringarna.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Ti d

Anordna en nätverksträff för utvecklingsgrupperna med
fokus på trafikfrågor, enligt förslag från LUF.
Ta fram en handlingsplan för hur trygghetsvandringar ska
genomföras och kommunicera den intern och externt.
Skapa fler arbetsgrupper i byarna med fokus på trafikoch säkerhetsfrågor.
Ta fram rutiner för arbete med trafikfrågor i
Vingkersbygden.
Kartlägga önskemål kring närmiljön i Vingåkersbygdens
alla orter.

Vingåkers kommun

2020
2020

Vingåkers kommun.
Livsmedelsproducenter
i Vingåkersbygden.

2020

Vingåkers kommun

Ett system för att matcha utbudet från lokala
livsmedelsproducenter med efterfrågan från
kommunens avdelning för Mat & måltider arbetas fram

De lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och framåt

Kontinuerlig bevakning av länsstyrelsens arbete med
Södermanlands livsmedelsstrategin. Delta i nätverk som
berör området och vara en aktiv samarbetspart för att
strategin ska få effekt i Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun
och lokala
utvecklingsgrupper

2020 – 2021

Informera om och utred hur kommunens satsningar på
LoRa-Wan (sensornätverk) kan förbättra
teknikutvecklingen och därmed förutsättningarna för de
areella näringarna.

Vingåkers kommun

2020 och framåt

2020

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Genom att ha tydliga och transparenta rutiner för arbetet med vägar, trafik och närmiljö skapas en förståelse hos
kommuninvånarna hur processerna fungerar. Detta tydliggör också vilka åtgärder som är genomförbara och vilka aktörer
som ansvarar för dessa.
• Kommunens tjänstemän kan lägga mer tid på att genomföra åtgärder som leder till en säkrare och tryggare närmiljö i
hela Vingåkersbygden.
• Det blir tydligt och enkelt för medborgarna att kunna påverka frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö.
• En tryggare och trevligare närmiljö.
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Förbättrade förutsättningar för de areella näringarna

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:
• Mer lokala råvaror i kommunens pedagogiska måltider ökar kunskapen om svensk livsmedelsproduktion och stärker känslan av
samhörighet i Vingåkersbygden.
• Genom kontinuerlig dialog mellan kommunen och de areella näringarna skapas möjligheter för att påverka strategier och planer i
ett tidigt skede, exempelvis den nya översiktsplanen i Vingåkers kommun.
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7. DE LOKALA UTVECKLINGSPLANERNA I KORTHET

En del av underlaget till denna handlingsplan utgörs av de lokala utvecklingsplanerna som varje område i Vingåkersbygden
har arbetat fram genom olika processer. Här sammanfattas deras prioriterade frågor, men de finns också att läsa i sin helhet på
kommunens hemsida www.vingaker.se.

Högsjö:

Läppe:

• Seniorboende (alternativa boendeformer för äldre som
vill bo kvar i Högsjö men inte ha ett stort hus och
tomt att sköta).
• Badplats (upprustning av badplats och förbättra
tillgängligheten och modernisera sanitetsanläggningen)
• Fritid & friskvård (Ungas fritid och sysselsättning, centrala
lekplatsen, tillgänglighet till upplysta elljusspår).
• Service 2.0 (marknadsföring, information om bygden,
bussförbindelser, distriktssköterska etc.)

• Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser för
kultur, bildning, organisering, service, hälsa och
personlig utveckling.
• Skapa seniorbostäder, som möjliggör bland annat för
våra äldre att kunna bo kvar på orten.
• Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen förbättras
uppenbart genom hastighetskameror vid alla infarter samt
belysning genom hela byn, även längs med 214.

HUG – Högsjös utvecklingsgrupp - förvaltar och
ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen
för Högsjö. HUG är den sammanhållande parten i bygdens
utvecklingsarbete och har överblick över de olika
utvecklingsprocesser som är i gång.

Byalaget Kreativa Läppe förvaltar och ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för Läppe. De
organiserar sig i olika arbetsgrupper. Har några personer
visat intresse för en specifik fråga som för Läppe framåt har
en arbetsgrupp bildats. Dessa arbetar självständigt men med
regelbundna återkopplingar till styrelsen för byalaget.

Österåker:

Marmorbyn:

• Fortsatt arbete för stöd och utveckling av
Österåkersbygdens friskola
• Byggnation av marknära bostäder i form av egna hem,
hyresrätter och seniorboenden
• Servicecenter
• Fritidsverksamhet för ungdomar
• Besöksnäringen
• Kommunikationer
• Självförsörjning av livsmedel och energi

• Lekpark
• Utveckla badplatsen
• Cykelväg till Katrineholm
• Trafikfrågor, bland annat sänkta hastigheter

Österåker sockenråd förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Österåker. Varje år kallar sockenrådet till sockenstämma
som är för alla sockenbor från 16 års ålder. En programpunkt
finns på stämman där idéer tas fram och grupper bildas kring
olika projekt.

Baggetorp:
• Utbildning
• Marknadsföra mark och bygga bostäder
• Trygghet, främst trafikrelaterat
• Central samlingsplats i Baggetorp

Marmorbyns utvecklingsgrupp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Marmorbyn. De samordnar arbetet och kontakterna med
kommunen. Inom ramen för gruppen ska tillfälliga projektgrupper bildas vilka ska drivas av Marmorbybor som är
speciellt intresserade av projektet och därför har en drivkraft
att nå i mål.

Vingåkers centralort:
Under Stortinget som hölls i Tennisparken i augusti 2019
inkom många idéer och förslag på vad som är bra och vad
som kan bli bättre i Vingåker vad gäller service, aktiviteter
och samhällsutveckling. Föreningen Samverkarna har som
syfte att samla både föreningar och företag i Vingåker för
att kunna driva gemensamma frågor. Samverkarna har tagit
del av materialet från Stortinget och arbetar med en lokal
utvecklingsplan för Vingåker centralort.

Föreningen Aktivt Baggetorp förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för Baggetorp. Föreningens syfte är att genom aktivt utvecklingsarbete
främja och utveckla Baggetorp som bygd.
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Svar på remiss om arbetsmarknadsplan för Flens
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och beslutar att det ska skickas
till Flens kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Flen beslutade på sitt sammanträde den 15 juni
2020 att remittera ett förslag om arbetsmarknadsplan till ett antal organisationer, bland
annat Vingåkers kommun. Det framgår av beslutet om remittering att svaren främst
bör fokusera på de avsnitt som handlar om delmål och strategier. Remissvaren ska ha
inkommit till kommunstyrelsen i Flen senast den 30 september.
Kommunledningsförvaltningen menar att det är väl motiverat att ha en
arbetsmarknadsplan. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-16
Förslag på arbetsmarknadsplan 2020 - 2023
Bilaga arbetsmarknadsplan
Protokollsutdrag Flens kommun
Beslutet skickas till
Flens kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-06-16
Handläggare

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

KS 2020/417

Svar på remiss av Flen kommuns arbetsmarknadsplan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till Flens
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Flen beslutade på sitt sammanträde den 15 juni
2020 att remittera ett förslag om arbetsmarknadsplan till ett antal organisationer, bland
annat Vingåkers kommun. Det framgår av beslutet om remittering att svaren främst
bör fokusera på de avsnitt som handlar om delmål och strategier. Remissvaren ska ha
inkommit till kommunstyrelsen i Flen senast den 30 september.
Kommunledningsförvaltningen menar att det är väl motiverat att ha en
arbetsmarknadsplan. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på planen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av kommunens kontaktperson mot
Viadidakt.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det är väl motiverat med en arbetsmarknadsplan. Det är ett
strategiskt viktigt område för alla kommuner. Flen är dessutom i likhet med Vingåker
en av de kommuner som har störst utmaningar inom området, vilket gör det än mer
relevant att ha ett dokument som beskriver mål, strategier mm.
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Ekonomiska konsekvenser
Att anta remissvaret har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslut om remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott i Flen
Förslag till ny arbetsmarknadsplan för Flens kommun
Bilaga till förslag till ny arbetsmarknadsplan för Flens kommun

Beslutet skickas till
Flens kommun

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.

-

-

-

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.

-

-

Att en arbetslös kommer i arbete ger förbättrad
hälsa. En ökad andel sysselsatta i Flen kan eftersom
det är en grannkommun till Vingåker i
förlängningen ge positiva effekter även för
arbetsmarknaden och därmed hälsan även i
Vingåker.
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-

-

-

-
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En stärkt arbetsmarknad i Flens kommun kan i
förlängningen ge positiva effekter även för
arbetsmarknaden i Vingåker.

-

-

-
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-

-

-

-
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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?

Framför allt blir det en positiv påverkan på barn och ungdomar i Flens
kommun om arbetslösa föräldrar kommer i arbete.

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

Ärendet är en remiss från Flens kommun på ett förslag till beslut där.
Konsekvenserna för barn och ungdomar i Vingåker kan antas bli marginell.

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?

Ärendet är en remiss från Flens kommun och bedömningen bör göras där.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
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På vilket sätt?
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1. Inledning
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Flens kommun står inför en rad olika utmaningar inom flera områden kopplade till
arbetsmarknadsområdet. Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att under 2020
utarbeta en arbetsmarknadsplan med ett brett perspektiv på faktorer som påverkar
möjligheten till arbete och egen försörjning. Arbetsmarknadsplanen ska ge en tydlig
styrning till kommunens nämnder och skapa en samsyn kring vilka åtaganden som behövs
för att kommunkoncernen tillsammans ska uppnå de gemensamma målen för kommunens
arbetsmarknadsarbete. Arbetsmarknadsplanen beskriver de områden Flens kommun ska
prioritera för åren 2020-2023 samt delmål och strategier för att uppnå målen.
Arbetsmarknadsplanen är en viktig del för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering
där målet är att individer som idag står utanför arbetsmarknaden ska komma ut i egen
försörjning och därmed minska arbetslösheten i kommunen.
Arbetsmarknadsplanen inleds med en bakgrund till arbetsmarknadsområdet, fortsätter
med en utblick över perspektiv från nationell och regional nivå för att övergå i en inblick i
hur det ser ut i Flens kommun. Därefter följer en beskrivning av kommunens övergripande
strategiska mål. Genomförande och uppföljning tillsammans med en presentation av de
delmål och strategier som syftar till att minska arbetslösheten i kommunen avslutar
planen.
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2. Arbetsmarknaden
2.1 Påverkande faktorer
Det finns en rad olika faktorer, både på individuell och strukturell nivå, som påverkar en
människas möjlighet till egen försörjning som Flens kommun därför behöver ta hänsyn till i
planeringen av arbetsmarknadsåtgärder.

Exempel på faktorer på individuell nivå

Exempel på faktorer på strukturell nivå

Alla faktorer kommer ej diskuteras i detta avsnitt. Faktorerna som anges ovan är exempel
på vanliga faktorer men är inte heltäckande.
En av de vanligaste faktorerna som kan påverka en människas möjlighet till egen
försörjning är hälsa. En god utbildning och trygg försörjning är grundläggande för en
människas hälsa. Slutförd gymnasieutbildning ses idag oftast som en förutsättning för en
säker etablering på arbetsmarknaden(SKRs rapport, Öppen förskola öppnar många dörrar).
Vad gäller kön så skiljer sig kvinnors och mäns arbetsmarknad åt och det finns många olika
faktorer som spelar in. Kvinnor har ofta högre utbildning än män, men tjänar i genomsnitt
mindre. Kvinnor arbetar i större utsträckning inom offentlig sektor och ofta deltid. En
annan bidragande orsak är att kvinnor oftast är föräldralediga vilket också påverkar
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inkomster både på kort och lång sikt (IFAU, Forskning om kvinnor och män på
arbetsmarknaden). Ytterligare en bidragande faktor är olika former av diskriminering. De
vanligaste orsakerna till diskriminering på arbetsmarknaden är kön och etnicitet, därefter
kommer ålder och funktionsnedsättning (DO, Upplevelser av diskriminering).
Utrikes födda kvinnor har generellt lägre utbildningsnivå än utrikes födda män. De påbörjar
ofta insatser senare än utrikes födda män och tar del av färre arbetsinriktade insatser från
Arbetsförmedlingen. Dessa faktorer bidrar till att deras inträde på arbetsmarknaden
försvåras (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden kunskapsläget i korthet).
För nyanlända som ska etablera sig i arbetslivet är språkkunskaper den enskilt viktigaste
faktorn. Dessvärre finns en stor okunskap hos arbetsgivare i deras syn på utrikes föddas
utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Ett flertal studier visar även på betydelsen av
nätverk. Utrikes födda har ett mindre utvecklat nätverk än inrikes födda vilket försvårar
inträdet på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes födda kvinnor på
arbetsmarknaden - kunskapsläget i korthet).
Sammanfattningsvis kan sägas att den typ av faktorer som diskuteras ovan kan påverka och
förstärka varandra, vilket kan leda till en ännu mer utsatt situation på arbetsmarknaden.
En fördjupning av de områden som diskuterats ovan finns som bilaga till
arbetsmarkandsplanen.
2.2 Utblick
I Arbetsförmedlingens prognos för åren 2019 - 2021 bedöms den ekonomiska tillväxten
dämpas allt mer framöver, både globalt och nationellt. Hela den globala ekonomin befinner
sig i en avmattningsfas och utsikterna är fortsatt osäkra (Arbetsförmedlingens prognos,
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 - prognos för arbetsmarknaden 2019-2021). Stor
risk finns att den globala tillväxten bromsas in snabbare än förväntat på grund av flera olika
faktorer, däribland coronapandemin. Utsikterna är därmed mer osäkra än någonsin
tidigare. Varsel och konkurser ökar och bedöms fortsätta öka framöver med en stigande
arbetslöshet som följd. Återhämtningen bedöms pågå under flera år framöver och de
fallande skatteintäkterna förväntas leda till stora underskott i de offentliga finanserna
(Regeringens vårbudget 2020). Samtidigt som en viss fortsatt efterfrågan på arbetskraft
kan komma att finnas. Kanske främst inom vård- och omsorgsyrken. Utrikes födda väntas
då stå för hela ökningen av antal sysselsatta totalt sett.
Främst bland personer med kort utbildningsnivå eller i övrigt svag konkurrensförmåga på
arbetsmarknaden såsom personer som saknar gymnasieutbildning, personer födda utanför
Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och
personer 55 år eller äldre förväntas drabbas negativt av höjd arbetslöshet. En hög andel
ungdomar förväntas även fortsättningsvis gå ut grundskola och gymnasieskola med icke
godkända betyg.
Kommuner har under de senaste åren generellt ökat sin arbetsmarknadspolitiska
verksamhet (IFAU rapport, Etablering efter etableringsinsatser). Detta trots att staten
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fortsatt haft huvudansvaret. Fyra utmaningar som Arbetsförmedlingen lyfter fram i sin
prognos och som kommunen bör beakta i planeringen är:

Fyra utmaningar på arbetsmarknaden

-Långtidsarbetslösheten stiger och allt fler människor står långt ifrån arbetsmarknaden
samt att utrikes födda kvinnor riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.
-Brister i Kompetensförsörjning då fler arbetslösa saknar gymnasieutbildning, yrkesarbetsmarknads- och rekryteringsutbildning samt strukturomvandlingen ökar kraven på
arbetskraftens kompetens.
-Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsutvecklingen är
beroende av utrikes födda.
-Arbetsförmedlingens neddragning och reformering innebär utmaningar kring att förändra
arbetsmarknadspolitiken i grunden och bilda en ny roll åt Arbetsförmedlingen, där
rustande och matchande insatser ska kompletteras av fristående aktörer
(Arbetsförmedlingens prognos, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 - prognos för
arbetsmarknaden 2019-2021).
Sörmland har landets högsta arbetslöshet. I Flen har arbetslösheten legat på strax under 12
% sedan 2017 (Kolada jämföraren, kommunal arbetsmarknadsstatistik). I april 2020 hade
den dock stigit till 13.7 %, en siffra som förväntas öka till följd av coronapandemin
(Arbetsförmedlingens statistik). För regionen handlar det främsta tillväxthindret för
näringslivet om brist på tillgång på arbetskraft med rätt kompetens. Matchning av utbud
och efterfrågan kommer bli viktiga frågor framöver. För att möta arbetslivets
kompetensbehov behöver Sörmlands arbetskraftsutbud öka. I länet står utrikes födda för
den största arbetskraftsreserven. Utbildningssystemet behöver ligga i linje med det
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arbetsmarknaden efterfrågar. En större insikt hos arbetsgivare behöver skapas för att de
ska ha möjlighet att bredda sin rekryteringsbas (Region Sörmland, Sörmlandsstrategins mål
och prioriteringar).
En fördjupning av de områden som diskuterats ovan finns som bilaga till
arbetsmarkandsplanen.
2.3 Inblick
Flens kommun följer generellt sett de mönster man ser både nationellt och regionalt.
Kommunen står inför en rad olika utmaningar inom flera områden kopplade till det
övergripande arbetsmarknadsområdet. Konsekvenserna av coronapandemin på lokal nivå
går ännu inte att överblicka, högst sannolikt kommer förutsättningarna för att nå höjd
sysselsättningsnivå påverkas mycket negativt. Samtidigt behöver kommunen bli bättre på
att ta tillvara på de möjligheter som faktiskt finns.
Flen tillsammans med Eskilstuna kommun stod 2019 för den största andelen arbetslösa i
länet. Flens kommun ligger dessutom bland de kommuner med störst andel arbetslöshet
sett till riket som helhet. I kommunen finns en stor grupp lågutbildade bland den vuxna
befolkningen (25-64 år), det vill säga personer utan gymnasieutbildning, ca 20 % har som
högst grundskoleutbildning (2019). I jämförelse med andra kommuner med samma
socioekonomi som Flens kommun ligger vi dock på liknande nivå. I kombination med en
stor grupp lågutbildade har kommunen dessutom en låg andel av den vuxna befolkningen
(25-64 år) med eftergymnasial utbildning, ca 27 % 2019. Här ligger Flens kommun väldigt
lågt jämfört med riket på helheten. Man ser också större skillnader jämfört med kommuner
med samma socioekonomi som Flens kommun (Kolada jämföraren, kommunal
arbetsmarknadsstatistik).
Andel elever i kommunen, oavsett skolform och skola, som går ut årskurs 9 med godkända
betyg i alla ämnen, två tredjedelar av flickorna och hälften av pojkarna, var 2019 bland den
lägsta i landet. I jämförelse med andra kommuner med samma förutsättningar kring
grundskola ligger Flens kommun lågt (Kolada jämföraren, öppna jämförelser grundskola kommunala skolor). Andel elever som tar examen i Flens kommuns kommunala
gymnasieskola efter tre år var 2019 även i denna del bland den lägsta i landet. Lika många
killar som tjejer tog examen. I jämförelse med andra kommuner med samma
förutsättningar kring gymnasieskola ligger Flens kommun lägst (Kolada jämföraren, öppna
jämförelser gymnasieskola - kommunala gymnasieskolor). En av orsakerna till ovanstående
hänger samman med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Statistik visar att Flens kommun
har en låg andel föräldrar till elever både i kommunal grundskola och kommunal
gymnasieskola med ingen eftergymnasial utbildning (Kolada jämföraren, öppna jämförelser
grundskola - kommunala skolor och gymnasieskola - kommunala gymnasieskolor). Flens
kommun har dessutom en ökande andel elever som väljer gymnasieskola på annan ort
samt en ökande andel elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Kommunen har en
utmaning i att få kontakt med de ungdomar som idag hoppar av gymnasiet och övergår till
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA). Få söker kontakt på egen hand eller
svarar när kommunen kontaktar dem samt uteblir från bokade besök.
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Flens kommun har en hög andel invånare (20-64 år) som deltar i komvux och SFI. 2018 låg
Flens kommun näst högst i landet i förhållande till antal invånare. Enligt statistiken från
2019 var det under året fler elever med kort eller ingen studiebakgrund alls (ca 200 st) än
elever med lång/akademisk studiebakgrund (ca 42 st) som var inskrivna på SFI. Av de med
kort eller ingen studiebakgrund är det generellt sett väldigt få som klarar av att nå upp till
nivå D på SFI. Det i sin tur betyder att eleverna också kommer att ha svårt att ta till sig och
klara högre studier, såsom exempelvis grundläggande gymnasienivå. Även de med
lång/akademisk studiebakgrund kan ha svårt att klara nivå D. Under 2019 var det 2 av 42
elever som blev godkända på SFI nivå D.
Vad gäller ekonomiskt bistånd har Flens kommun en relativt hög andel vuxna
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under ett år), men
sticker samtidigt inte ut jämfört med riket på helheten och inte heller i jämförelse med
andra kommuner i länet. Däremot i jämförelse med andra kommuner med samma
socioekonomi. Flens kommun har en hög andel hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd
där barn ingår. En stor andel av alla de som erhåller ekonomiskt bistånd i Flens kommun
har en låg utbildningsbakgrund. I Flens kommun är dessutom kostnaderna för utbetald
ekonomiskt bistånd höga i jämförelse med både riket som helhet, andra kommuner med
samma socioekonomi och andra kommuner med samma förutsättningar kring IFO (Kolada
jämföraren, individ- och familjeomsorg och Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019,
ekonomiskt bistånd resultat registerdata).
Preliminära siffror från den kartläggning av samtliga biståndstagare i kommunen som
genomförts under våren 2020 visar att 52 % helt saknar eller som högst har svensk
grundskoleutbildning, oavsett födelseland.
Ytterligare en viktig målgrupp i sammanhanget är individer med funktionsnedsättning
och/eller psykisk ohälsa. Denna grupp har historiskt sett haft svårt att komma ut på den
reguljära arbetsmarknaden. I målgruppen finns potential för fler att nå ut i arbete utanför
kommunens verksamheter, individerna blir dock oftast kvar i biståndsbeviljade insatser
som daglig verksamhet eller sysselsättning inom Flens kommun.
Sedan 2014 har Flens kommun stadigt klättrat i rankingen vad gäller företagsklimat. De
senaste fem åren har kommunen klättrat 116 platser. Näringslivet i Flen är mycket
diversifierat med många små företag, några få större men få medelstora företag.
Framträdande branscher är jordbruk och lantbruk och mekanisk industri.
En annan stark bransch är företag inom besöksnäringen. Branscher som behöver utvecklas i
kommunen är tjänsteföretag, vi har filialer till dessa i kommunen men hemvist är i våra
större städer. Nyföretagandet har ökat de senaste åren, framförallt bland utrikes födda
medborgare.
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3. Övergripande mål
3.1 Internationella och nationella mål
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 beskriver vad
världens länder ska arbeta med för att säkerställa en hållbar framtid. Det handlar bland
annat om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, god utbildning för alla, minskad
ojämlikhet med mera (Globala målen).
På nationell nivå är målet för arbetsmarknadspolitiken att de insatser som planeras ska
bidra till en väl fungerande arbetsmarknad (Regeringskansliet, mål för arbetsmarknad).
Syftet är att alla människor som kan ska ha möjlighet att vara en del av arbetslivet samt att
skapa trygghet och möjliggöra omställning på arbetsmarknaden (Regeringskansliet,
arbetsmarknad).
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för budgetåret 2020 framgår att målen är att:
- Andelen som övergår till arbete ska öka.
- Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt,
bland dem som saknar gymnasial utbildning.
- Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.
- Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt.
- Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka (ESV, regleringsbrev för
budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen).
3.2 Regionala mål
I Sörmlandsstrategin framgår att målet är social hållbarhet. Detta innebär ett samhälle där
människor lever jämställt och jämlikt och där alla människors grundläggande behov
tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs. Vidare att alla människor är
inkluderade oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Dessutom ett samhälle som
utformas utifrån de grupper som har störst behov.
Ett av de två beslutade prioriteringarna för det regionala långsiktiga utvecklingsarbetet är
en växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med
olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas (Region Sörmland,
sörmlandsstrategins mål och prioriteringar).
3.3 Flens kommuns mål på övergripande nivå
Utifrån Agenda 2030 har Flens kommun arbetat fram ett hållbarhetsprogram som är ett
övergripande styrdokument med målbilder till år 2030 inom de 17 globala målområdena.
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Hållbarhetsprogrammet sätter riktningen för alla nya styrdokument som tas fram i
kommunen samt ramarna för kommunens strategiska plan. Förverkligandet av
arbetsmarknadsplanen bidrar till uppfyllandet av flera målbilder i hållbarhetsprogrammet,
så som Ingen fattigdom, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet,
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Ingen ojämlikhet samt Hållbara städer.
I kommunens strategiska plan finns fyra långsiktiga mål för kommunens arbete framledes.
Två av de fyra strategiska områdena är:
- Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv.
“Företagsklimatet i kommunen har förbättrats och ett arbete pågår för fler företagsetableringar. I kommunen
finns fler individer med egen försörjning och därmed har arbetslösheten också minskat, framförallt avseende
ungdomar och utrikes födda. Det finns ett systematiskt samarbete med Arbetsförmedlingen. Allt arbete
bidrar till att nå de långsiktiga målen i Flens kommuns hållbarhetsprogram.”

- Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande.
“I Flens kommun erbjuds alla elever skolverksamhet av god kvalitet. Fler elever uppnår gymnasieexamen och

är behöriga till högskola. Förutsättningar finns för att höja utbildningsnivån för vuxna. Det finns ett
systematiskt samarbete mellan näringsliv och skola. Fler lärare och fritidspedagoger har lärarlegitimation och
fler lärare har förskollärarlegitimation. Fler elever har goda kunskaper och färdigheter för att nå egen
försörjning. Flens kommuns gymnasieskola ses som ett allt mer attraktivt skolalternativ. Samarbeten har
påbörjats med folkhögskola, högskola och universitet för att stärka utbildningen ytterligare. Det finns ett
systematiskt samarbete med Arbetsförmedlingen. Allt arbete bidrar till att nå de långsiktiga målen i Flens
kommuns hållbarhetsprogram.“

I kommunens översiktsplan som är en vägvisare vilken anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen följer ett antal mål som går att
knyta till arbetsmarknadsplanen. Både vad gäller kommunikationer, näringsliv,
arbetsmarknad och utbildning.
Utöver dessa ovanstående uppräknade planer och program finns andra strategiska
dokument att ta i beaktande vid planering av aktiviteter och insatser, såsom
näringslivsstrategin och riktlinjen för strategisk kompetensförsörjning.
Abetsmarknadsplanen syftar i sin tur till att realisera de uppsatta strategiska målen genom
att bryta ner mer konkreta delmål och tydliggöra hur kommunen ska uppnå dessa.
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4. Genomförande och uppföljning
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och tillika ansvarig för samordning av
arbetsmarknadsinsatser i Flens kommun. Nämnder och bolag har i uppdrag att förvalta
planen samt identifiera nya åtgärder inför framtiden. De nämnder och bolag som berörs av
arbetsmarknadsplanen ska i sin planerings- och budgetprocess redovisa genomförda
åtgärder och planerade åtaganden inför kommande år.
Revideringen av planen sker varje år i samband med den årliga budgetprocessen, vilket
innebär att målen i arbetsmarknadsplanen kan komma att justeras. Målen som ska följas
upp efter planperiodens slut är de delmål (se delmål 1-7 nedan) som formuleras i
arbetsmarknadsplanen. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av planen.
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5. Flens kommuns delmål och strategier för 2020-2023
De delmål och strategier som formuleras i arbetsmarknadsplanen är särskilt framtagna i
syfte att stödja nämndernas arbete med arbetsmarknadsfrågor. Det övergripande målet
med arbetsmarknadsplanen är således att bidra till hög sysselsättning och ett mångsidigt
näringsliv samt höjd utbildningsnivå och livslångt lärande.
Att vi samverkar i högre utsträckning, förändrar våra arbetssätt, gör rätt insatser i rätt tid
och till viss del ökar volymen av insatser kommer bli avgörande för att bryta den negativa
utveckling som sker. För att kunna uppnå målen i planen är det av stor vikt att en
gemensam och tydlig inriktning för arbetsmarknadsinsatser utformas. De insatser som
genomförs avgör kommunens förutsättningar att lyckas med matchningen på
arbetsmarknaden såväl som den hållbara ekonomiska tillväxten lokalt och regionalt.
Jämställdhetsaspekten är en given utgångspunkt för prioriteringar av insatser då
kommunen tar ett ansvar för att skapa lika förutsättningar för egen försörjning oavsett kön.
Utifrån principen om medborgarfokus tar vi vara på våra invånares upplevelser och
kunskaper för att skapa arbetsmarknadsinsatser utefter deras förutsättningar och behov.
För att uppnå delmålen krävs samverkan i olika former. Alla nämnder och bolag har
därmed ett ansvar att utifrån bästa förmåga bidra till att ansvarig nämnd klarar av att
uppnå sitt eller sina delmål.
5.1 Utbildning
Delmål 1 (Socialnämnden, övriga nämnder och bolag)
Genom god samverkan kan vi 2023 erbjuda fler typer av anpassade insatser som
underlättar för vuxna elever att klara sina studier vilket ökar möjligheten till egen
försörjning.
Strategi 2020-2023
Vi identifierar och prioriterar vilka typer av anpassade insatser som bör erbjudas inom
kommunens verksamheter för att fler elever ska lyckas i sina studier och på sikt nå egen
försörjning. Den kompetens som finns i kommunen samlas för att utforma anpassade
insatser i samverkan med såväl interna som externa aktörer. I samarbete med externa
aktörer erbjuder vi flera olika former av anpassade insatser som är kopplade till behoven
på arbetsmarknaden. Vi följer upp och utvärderar insatser och implementerar de insatser
som visar sig ge goda resultat på individ-, grupp- och samhällsnivå i ordinarie verksamhet.
Delmål 2 (Barn-, utbildning- och kulturnämnden, övriga nämnder och bolag)
Med utgångspunkt i det livslånga lärandet kan vi 2023 se att elevers möjligheter att klara
sina studier har förbättrats och de har god kännedom om förutsättningarna på
arbetsmarknaden inför sitt val av studie- och yrkesbana.
Strategi 2020-2023
Till år 2023 har den interna samverkan stärkts så att fler elever har information om
villkoren på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar aktivt med att underlätta elevers
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kontakter med olika lärosäten och arbetsmarknaden. Samverkan kring KAA, kommunens
aktivitetsansvar, har intensifierats.
5.2 Arbete och ekonomisk tillväxt
Delmål 3 (Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag)
Till år 2023 har samverkan mellan kommun och näringsliv stärkts så att fler kommer i
arbete i Flens kommun.
Strategi 2020-2023
Med stöd av näringslivsstrategin växlar vi upp samarbetet med näringslivet när det gäller
arbetsplatsförlagd utbildning, praktik och riktade kompetens- och och
utbildningssatsningar. Våra samarbeten syftar till att försöka tillgodose gemensamma
behov i relation till utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.
Delmål 4 (Socialnämnden, övriga nämnder och bolag)
Genom god samverkan kan vi 2023 erbjuda fler typer av anpassade insatser som
underlättar individens möjligheter att nå egen försörjning alternativt rätt form av
sysselsättning.
Strategi 2020-2023
Utbudet av arbetsmarknadsinsatser anpassas utifrån behov hos individerna i kombination
med de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi samverkar med externa aktörer för att
stärka arbetet med arbetsmarknadsfrågor inom kommunen. Våra verksamheter
organiseras på ett sådant sätt att vi i mesta möjliga mån samlar den kompetens som
gynnar de arbetssökandes väg mot egen försörjning på bästa sätt.
5.3 Gemensamma mål utbildning, arbete och ekonomisk tillväxt
Delmål 5 (Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag)
Till år 2021 har Flens kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, de lokala
branschorganisationerna, säten för högre utbildning och folkbildningsrörelsen en samsyn
kring hur vi tillsammans arbetar med en gemensam och tydlig inriktning för utbildningsoch arbetsmarknadsinsatser.
Strategi 2020-2021
Vi arbetar förvaltningsövergripande och i samverkan med externa parter för att hitta
former för en ökad samverkan internt och externt kring utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatser. Tillsammans prövar och utvärderar vi formerna för hur samverkan
ska fungera i kommunens arbetsmarknadsarbete. Vi säkerställer att kommunens sätt att
arbeta med arbetsmarknadsfrågor är väl känt såväl inom organisationen som mot andra
externa aktörer.
Delmål 6 (Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag)
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Till år 2023 finns en ökad kompetens inom organisationens operativa delar för att
säkerställa att vårt sätt att arbeta med arbetsmarknadsfrågor bidrar till en positiv effekt på
studieresultat och ökad egen försörjning.
Strategi 2020-2023
Med stöd av riktlinjen för strategisk kompetensförsörjning identifierar vi möjligheter för att
lyckas rekrytera ett ökat antal undervisande personal med behörighet inom förskola, skola
och vuxenutbildning. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare för nya
medarbetare och för studenter för att kunna rekrytera den kompetens vi behöver.
Delmål 7 (Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag)
Till år 2023 har kommunikationer inom och utanför regionen utvecklats och därmed finns
möjlighet för fler att nå en större arbetsmarknad och ett bredare utbud av studier inom
arbetsmarknadsregionen.
Strategi 2020-2023
Förbättrade kommunikationer kräver att kommunen bedriver aktivt och strategiskt arbete i
nationella och regionala forum där övergripande infrastruktur planeras och beslutas. I allt
arbete där vi kan påverka infrastrukturen och utvecklingen av ett hållbart resande ska
arbetsmarknadsfrågor vara i fokus.
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Bilaga Flens kommuns Arbetsmarknadsplan 2020-2023
Nedan följer en förlängd och utvecklad version av avsnittet Arbetsmarknaden ur
Arbetsmarknadsplan 2020-2023. Längst ner finns en referenslista.

2. Arbetsmarknaden
2.1 Påverkande faktorer
Det finns en rad olika faktorer, både på individuell och strukturell nivå, som påverkar en
människas möjlighet till egen försörjning som Flens kommun därför behöver ta hänsyn till i
planeringen av arbetsmarknadsåtgärder.

Exempel på faktorer på individuell nivå
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Exempel på faktorer på strukturell nivå

Alla faktorer kommer ej diskuteras i detta avsnitt. Faktorerna som anges ovan är exempel på
vanliga faktorer men är inte heltäckande.
En av de vanligaste faktorerna som kan påverka en människas möjlighet till egen försörjning
är hälsa. En god utbildning och trygg försörjning är grundläggande för en människas hälsa.
Slutförd gymnasieutbildning ses idag oftast som en förutsättning för en säker etablering på
arbetsmarknaden. Ju bättre sociala och ekonomiska tillgångar en människa har, desto bättre
hälsa. En högre utbildningsnivå leder oftast till större ekonomiska resurser och dessutom fler
möjligheter att göra hälsosamma val och forma sin egen livssituation. En lägre
utbildningsnivå leder i sin tur oftast till lägre inkomster och därmed svagare anknytning till
arbetsmarknaden. Detta innebär större risk för behov av ekonomiskt bistånd hos individen.
Att leva i ekonomisk utsatthet kan påverka en människas fysiska och psykiska hälsa negativt,
vilket i sin tur ofta leder till kortare medellivslängd. Ett deltagande i samhällslivet leder
således till förbättrad hälsa och egenmakt samtidigt som ohälsa och bristande egenmakt kan
leda till isolering och ett socialt utanförskap och därmed en minskad framtidstro. Detta kan
minska motivationen till att söka arbete (SKRs rapport, Öppen förskola öppnar många
dörrar).
Om en person blir uppsagd eller arbetslös kan det få negativa hälsokonsekvenser och öka
risken att dö i förtid. Detta tycks bero på framförallt ökad psykisk ohälsa och
alkoholmissbruk, men det kan vara svårt att veta om ohälsan eller arbetslösheten kom först.
Oavsett vilket så kan båda vara bidragande orsaker till att det är svårt att hitta och få ett nytt
jobb (IFAU, Hälsoeffekter av arbetslöshet).
Utrikes födda kvinnor har sämre hälsa än både inrikes födda kvinnor och män liksom utrikes
födda män. Både vad gäller självupplevd hälsa och ohälsotal. Generellt sett har tidigare
migranter utsatts för fler riskfaktorer för ohälsa än andra. Många nyanlända kan ha upplevt
trauma, tortyr och separation. Även förståelse för det svenska samhället, sociala relationer,
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nätverk och boendesituation kan påverka hälsan och vara utmanande den första tiden i
Sverige (SKRs rapport, Öppen förskola öppnar många dörrar).
Vad gäller kön så skiljer sig kvinnors och mäns arbetsmarknad åt och det finns många olika
faktorer som spelar in. Kvinnor har ofta högre utbildning än män, men tjänar i genomsnitt
mindre. Kvinnor arbetar i större utsträckning inom offentlig sektor och ofta deltid. En annan
bidragande orsak är att kvinnor oftast är föräldralediga. Kvinnor och män har i princip
samma löneläge innan första barnet föds, men därefter börjar skillnaderna bli tydliga i
löneutvecklingen. Det ska dock tilläggas att löneskillnaderna blir mindre om föräldrarna
delar mer lika på föräldraledigheten. Kvinnor är även mer sjukskrivna än män och det
relateras till framförallt familjeansvaret, men samtidigt visar forskning att kvinnor lever
längre (IFAU, Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden).
Vad gäller utrikes födda så har utrikes födda kvinnor generellt lägre utbildningsnivå än
utrikes födda män (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
- kunskapsläget i korthet). Utrikes födda kvinnor påbörjar generellt sett insatser senare än
utrikes födda män och har dessutom oftast sina planer på deltid på grund av föräldraledighet
eller ohälsa. Utrikes födda kvinnor gör dessutom oftare mer avbrott till följd av ovanstående,
medan utrikes födda män i större utsträckning avbryter på grund av att de funnit ett arbete.
Detta kan bero på att utrikes födda män oftast deltar i mer arbetsmarknadsnära insatser än
kvinnor (SKRs rapport, Öppen förskola öppnar många dörrar). Skillnaden mellan kvinnor och
män förstärks ytterligare av olika tillgång till insatser där kvinnor tar del av färre
arbetsinriktade insatser från Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes
födda kvinnor på arbetsmarknaden). Etableringen på arbetsmarknaden är således betydligt
mer utmanande för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män och skillnaderna är
dessutom väldigt stora mellan kommuner (IFAU rapport, Etablering efter
etableringsinsatser). Om man tittar på bristyrken har också kvinnodominerade bristyrken
högre utbildningskrav än mansdominerade bristyrken (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes
födda kvinnor på arbetsmarknaden - kunskapsläget i korthet).
Vad gäller ålder som påverkande faktor finns relativt stora skillnader när det kommer till
deltagande i arbetslivet mellan yngre och äldre. Även avseende ålder mellan utrikes födda
och inrikes födda. Kvinnor med svag utbildningsbakgrund eller i övrigt svag
konkurrensförmåga har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden
(Arbetsförmedlingens prognos, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 - prognos för
arbetsmarknaden 2019-2021).
För nyanlända som ska etablera sig i arbetslivet är språkkunskaper den enskilt viktigaste
faktorn. Samtidigt som tidigare arbetslivserfarenhet och relevant kompetens är övriga viktiga
faktorer. Dessvärre finns en stor okunskap hos arbetsgivare i deras syn på utrikes föddas
utbildning och arbetslivserfarenhet. Att erkänna utbildningar och arbetslivserfarenheter från
andra länder ökar chanserna för att etablera sig i arbetslivet. För många nyanlända är dock
kompetensen från hemlandet inte överförbar till svensk kontext. Validering av kompetens
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och utbildning har också varit varierande och för vissa yrken bristfällig. Ett flertal studier
visar även på betydelsen av nätverk. Utrikes födda har ett mindre utvecklat nätverk än
inrikes födda (Arbetsförmedlingens rapport, Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden kunskapsläget i korthet). Framförallt är betydelsen av nätverk extra viktig för lågutbildade
utrikes födda eftersom högutbildade generellt sett har enklare att få arbete genom de
formella vägarna.
Ytterligare en bidragande faktor är olika former av diskriminering. De vanligaste orsakerna
till diskriminering på arbetsmarknaden är kön och etnicitet, därefter kommer ålder och
funktionsnedsättning (DO, Upplevelser av diskriminering, 2010). Enligt diskrimineringslagen
som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter är kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder grunder för diskriminering
(Diskrimineringslagen, 2008). Övriga faktorer som kan göra det svårare att få en anställning
kan vara exempelvis övervikt eller utseende, men utgör inte diskrimineringsgrunder i sig.
Diskriminering kan i många fall bero på brist på information. Man vet till exempel att många
nyanlända generellt brister i språket, men inte i enskilda fallet. Därför väljer många
arbetsgivare bort hela gruppen utan kunskap om individen. Åldersdiskriminering är större
bland kvinnor än män. Sjukfrånvaro kan också bidra till att man inte får någon anställning.
Många arbetsgivare anser att låg sjukfrånvaro är viktigt när de anställer och kan därför välja
bort personer som har haft en längre sjukfrånvaro (IFAU, Forskning om kvinnor och män på
arbetsmarknaden). Ett framgångsrikt arbete mot diskriminering förutsätter att kommuner
inte förstärker de kulturella normer och värderingar som begränsar framförallt kvinnors
möjligheter att arbeta. Traditionella familjevärderingar som kan finnas bland framförallt
utrikes födda utgör betydande hinder för arbetskraftsdeltagande (Arbetsförmedlingens
rapport, Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden - kunskapsläget i korthet).
Sammanfattningsvis kan sägas att den typ av faktorer som diskuteras ovan kan påverka och
förstärka varandra, vilket kan leda till en ännu mer utsatt situation på arbetsmarknaden.
Ur samhällelig synvinkel medför tillgång till arbete möjlighet till minskade kostnader för
stödinsatser samtidigt som inkomster genom skatteintäkter ökar när befolkningen i högre
grad är i sysselsättning.

2.2 Utblick
I Arbetsförmedlingens prognos för åren 2019 - 2021 bedöms den ekonomiska tillväxten
dämpas allt mer framöver, både globalt och nationellt. Hela den globala ekonomin befinner
sig i en avmattningsfas och utsikterna är fortsatt osäkra (Arbetsförmedlingens prognos,
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 - prognos för arbetsmarknaden 2019-2021). Stor risk
finns att den globala tillväxten bromsas in snabbare än förväntat på grund av flera olika
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faktorer, däribland coronapandemin. Utsikterna är därmed mer osäkra än någonsin tidigare.
Varsel och konkurser ökar och bedöms fortsätta öka framöver med en stigande arbetslöshet
som följd. Återhämtningen bedöms pågå under flera år framöver och de fallande
skatteintäkterna förväntas leda till stora underskott i de offentliga finanserna (Regeringens
vårbudget 2020).
Nationellt förväntas efterfrågan på arbetskraft avta på bred front, samtidigt som en viss
fortsatt efterfrågan på arbetskraft kan komma att finnas. Kanske främst inom vård- och
omsorgsyrken. Utrikes födda väntas då stå för hela ökningen av antal sysselsatta totalt sett.
Arbetslösheten förväntas dock stiga. Både en generellt mer dämpad jobbtillväxt och ett stort
tillskott till arbetskraften med en sammansättning där fler grupper initialt står långt ifrån
arbetsmarknaden antas bli orsakerna. Arbetslösheten bedöms främst stiga bland gruppen
utrikes födda med kortare utbildningsbakgrund. Sörmland jämte Gävleborg och Blekinge län
förväntas stå för den högsta arbetslösheten i landet (andel av den registrerade
arbetskraften).
Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen förväntas öka. Främst bland personer med kort
utbildningsnivå eller i övrigt svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden såsom personer
som saknar gymnasieutbildning, personer födda utanför Europa, personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer 55 år eller äldre.
En hög andel ungdomar förväntas även fortsättningsvis gå ut grundskola och gymnasieskola
med icke godkända betyg. Genom komplettering på vuxenutbildning kan vissa senare uppnå
godkända betyg. Detta innebär dock att inträdet på arbetsmarknaden försenas.
Kommuner har under de senaste åren generellt ökat sin arbetsmarknadspolitiska
verksamhet (IFAU rapport, Etablering efter etableringsinsatser). Detta trots att staten
fortsatt haft huvudansvaret. Arbetsmarknadspolitiken står nu inför en rejäl omstrukturering
där uppdraget ska förändras i grunden. Utgångspunkten är att staten fortsatt ska behålla sitt
huvudansvar och uppdrag men att fristående aktörer ska komplettera Arbetsförmedlingen
genom att utföra rustande och matchande insatser.
Fyra utmaningar som Arbetsförmedlingen lyfter fram i sin prognos och som kommunen bör
beakta i planeringen är:
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Fyra utmaningar på arbetsmarknaden

Kopplat till utmaningen Långtidsarbetslösheten stiger finns utmaningar i form av att allt fler
människor står långt ifrån arbetsmarknaden samt att utrikes födda kvinnor riskerar att
hamna i långvarigt utanförskap.
I utmaningen Kompetensförsörjning ingår att fler arbetslösa saknar gymnasieutbildning,
yrkes- arbetsmarknads- och rekryteringsutbildning samt strukturomvandlingen ökar kraven
på arbetskraftens kompetens.
Vad gäller utmaningen Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden är utmaningen att
sysselsättningsutvecklingen är beroende av utrikes födda.
Utmaningen Arbetsförmedlingens neddragning och reformering innebär utmaningar kring
att under de närmsta åren förändra arbetsmarknadspolitiken i grunden och bilda en ny roll
åt Arbetsförmedlingen, där rustande och matchande insatser ska kompletteras av fristående
aktörer. (Arbetsförmedlingens prognos, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2019 - prognos
för arbetsmarknaden 2019-2021).
Sörmland har landets högsta arbetslöshet. I Flen har arbetslösheten legat på strax under 12
% sedan 2017 (Kolada jämföraren, kommunal arbetsmarknadsstatistik). I april 2020 hade
den stigit till 13.7 %, en siffra som förväntas öka till följd av coronapandemin
(Arbetsförmedlingens statistik 2020). I regionen handlar det främsta tillväxthindret för
näringslivet om brist på tillgång på arbetskraft med rätt kompetens. Matchning av utbud och
efterfrågan kommer bli viktiga frågor framöver. Privata aktörer, offentliga organisationer och
individer behöver utvecklas i takt med omvärlden i ett livslångt lärande.
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För att möta arbetslivets kompetensbehov behöver Sörmlands arbetskraftsutbud öka. I länet
står utrikes födda för den största arbetskraftsreserven. Utbildningssystemet behöver ligga i
linje med det arbetsmarknaden efterfrågar. En större insikt hos arbetsgivare behöver skapas
för att de ska ha möjlighet att bredda sin rekryteringsbas (Region Sörmland,
Sörmlandsstrategins mål och prioriteringar).
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Remiss av arbetsmarknadsplan 2020-2023
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
att remittera förslag på arbetsmarknadsplan för Flens kommun 2020-2023 till
barn-, utbildnings- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, Flens kommunfastigheter AB, Flen bostads AB, rådet för personer med funktionsnedsättning, näringslivsrådet, Forum Flen, Arbetsförmedlingen, region Sörmland, grannkommuner, fackliga organisationer,
Mälardalens högskola och den del av foklbildningsrörelsen som är samverkansparter med kommunen på arbetsmarknadsområdet idag,
att svar på remissen ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2020-0930, samt
att paragrafen omedelbart justeras.
______________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 94 i strategisk plan 2020-2023 med
budget 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny arbetsmarknadsplan med ett brett perspektiv på faktorer som påverkar möjligheten till arbete och egen försörjning.
Vid sidan av uppdraget att ta fram en ny arbetsmarknadsplan finns uppdraget
att återredovisa Arbetsmarknadsplan för Flens kommun 2016-2019. Sammanfattningsvis verkar kommunen helt eller delvis uppnått flera av de planlagda åtgärderna för åren (hela översynen av planen är dock inte helt färdig än). Det kan
dock konstateras att det fortsättningsvis finns utvecklingsbehov inom flera områden, vilket den nya arbetsmarknadsplanen behöver ta i beaktande.
Under 2020 har ett utkast till arbetsmarknadsplan tagits fram av integrationsstrateg i samarbete med representanter från socialförvaltningen, barn-, utbildning och kulturförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Planen utgår
från arbetet med Agenda 2030 och de globala målen samt kommunens strategiska plan, som tar upp flera perspektiv kopplade till arbetsmarknadsfrågor.
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Kommunstyrelsens AU

2020-06-15

Målen från de övergripande strategiska dokumenten utgör grunden för de delmål och strategier som preciseras i planen. Det övergripande målet med arbetsmarknadsplanen är att bidra i arbetet med att nå de strategiska målen (om
hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv samt höjd utbildningsnivå och
livslångt lärande) genom att ge en tydlig styrning för kommunens gemensamma
arbete med arbetsmarknadsfrågor.
För att nå delmålen i arbetsmarknadsplanen är samverkan inom kommunen
samt med näringsliv, folkbildningsrörelsen och offentliga aktörer på lokal och
regional nivå ett måste.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslag till arbetsmarknadsplan för Flens kommun 20202023 på en remiss till nämnder, styrelser, råd, Arbetsförmedlingen, region
Sörmland, fackliga organisationer, Mälardalens högskola och folkbildningsrörelsen. Remisstid fram till och med 2020-09-30. Remissvaren bör huvudsakligen fokusera på planens delmål och strategier (sida 11-13) - resten av dokumentet
(sida 2-10) består av underlag som har legat till grund för delmål och strategier.
Expedieras till:
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Flens kommunfastigheter AB
Flens bostads AB
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Näringslivsrådet
Forum Flen
Arbetsförmedlingen
Region Sörmland
Eskilstuna, Gnesta, Katrineholms och Vingåkers kommun
Mälardalens högskola
Länsbildningsförbundet Sörmland
Studieförbunden Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF, NBV och Sensus
Åsa Folkhögskola
Fackliga organisationer inom Cesam
Akt
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Ks §

xx
(xx)

KS 2020/397

Svar på remiss över regional klimat- och energistrategi
för Södermanlands län (Ett klimatneutralt Södermanland
2045)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun har inget att tillägga till den reviderade
energi- och klimatstrategin för länet.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram en reviderad energi- och klimatstrategi för länet. Syftet
med den nya strategin är att skapa långsiktighet och ökad tydlighet för
omställningsarbetet i länet. Länsstyrelsen tar nu emot synpunkter från alla läns
kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Södermanland
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-30
Handläggare

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

KS 2020/xxx

Svar på remiss över regional klimat- och energistrategi
för Södermanlands län (Ett klimatneutralt
Södermanland 2045)
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Vingåkers kommun inte har något att tillägga i strategin
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram en reviderad energi- och klimatstrategi för länet. Syftet
med den nya strategin är att skapa långsiktighet och ökad tydlighet för
omställningsarbetet i länet. Länsstyrelsen tar nu emot synpunkter från alla läns
kommuner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunens folkhälso- och hållbarhetsstrateg.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Målgruppen för strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för länets kommuner
och regionen. Den ska också ses som inspiration för näringsliv och medborgare. Målet
för strategin är desamma som de nationella klimatmålen om nettonoll-utsläpp till
2045.
Strategin består av sju fokusområden:
Samhällsplanering, hållbara energisystem, byggnader, företag och industrier, jord- och
skogsbruk, produktion och konsumtion samt resor och transporter.
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i strategin. Den innehåller
relevant bakgrundsinformation och nulägesbeskrivning. Landsbygdsperspektivet finns
med i strategin vilket är en förutsättning för att Vingåkers kommun ska kunna använda
sig av strategin på lokal nivå. De utvalda fokusområdena är områden som arbetas med
på lokal nivå och strategin kan därför fungera som ett stöd i kommunens arbete med
energi, klimat och hållbarhet.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Missiv - Ett klimatneutralt Södermanland 2045 - Regional klimat- och

energistrategi för Södermanlands län 2020–2030 med sikte på 2045
Ett klimatneutralt Sörmland 2045 – Remissversion

Beslutet skickas till
Synpunkter lämnas senast 2020-09-30 via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se.
Ange ”Dnr 425-4535-2020” i ämnesraden

Mattias Gustavsson
HR-chef
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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.

Länets arbete med energi och klimat är viktig
för landsbygdsutvecklingen. En bra och
relevant länsövergripande strategi kan
fungera som ett bra stöd i kommunens arbete
med landsbygdsutvecklingen.

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]"

Tas upp i fokusområde jord- och skogsbruk i
strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering i strategin
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"[Klicka och skriv]"

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering i strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering i strategin

Tas upp i fokusområdena: samhällsplanering,
hållbara energisystem och byggnader i strategin
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Tas upp i fokusområde företag och industrier

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering och
hållbara energisystem i strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering i strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering och
hållbara energisystem i strategin
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Tas upp i fokusområde produktion och konsumtion i
strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering och
hållbara energisystem i strategin

Tas upp i fokusområde Samhällsplanering i strategin

Tas upp i fokusområdet jord och skogsbruk i
strategin
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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

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?

Arbetet med energi och klimat påverkar alla barn i samhället oavsett deras
villkor.

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

En av det främsta anledning till att vi arbetar med klimat och miljö är för att
barn och ungdomar ska få samma förutsättningar till ett bra liv som tidigare
generationer haft.
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Ett klimatneutralt Södermanland 2045 - Regional klimat- och
energistrategi för Södermanlands län 2020–2030 med sikte på
2045
Uppdraget
”Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala
arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad
klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna:
…leda och samordna arbetet med att i dialog med andra aktörer i respektive län ta fram nya
långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 31 december
2019,…”
2018-års regleringsbrev till länsstyrelserna.

Mot denna bakgrund föreslår länsstyrelsen i Södermanland en reviderad klimat- och
energistrategi för länet. Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog med Region
Sörmland, samt genom samverkan med länets övriga aktörer. Bland annat har
avstämningsmöten hållits med olika aktörer och en Klimatdag med föreläsningar och
workshops har anordnats för att samla in ytterligare synpunkter. Samverkansprocessen
har avslutats med en remissperiod internt på länsstyrelsen. Syftet med den nya strategin är
att skapa långsiktighet och ökad tydlighet för omställningsarbetet i länet. Målgruppen för
strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för länets kommuner och regionen. Den
ska också ses som inspiration för näringsliv och medborgare. Målet för strategin är
desamma som de nationella klimatmålen om nettonoll-utsläpp till 2045. En
koldioxidbudget för länet har tagits fram för att bryta ned vad denna målsättning betyder
för länets aktörer. Strategin består av sju utvalda fokusområden. För varje fokusområde
finns en vision och ett antal insatsområden. För respektive insatsområde finns en
sammanfattning av exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och
insatsområdena är vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i omställningsarbetet
2020 och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet.

Remissvar
Synpunkter lämnas senast 2020-09-30 via e-post till
sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange ”Dnr 425-4535-2020” i ämnesraden.
Frågor om remissen besvaras av enhetschef Anna Forslund.
Kontakt: 010-2234306; anna.forslund@lansstyrelsen.se.

www.lansstyrelsen.se
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Förord
Lorem ipsum
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Sammanfattning
Jordens klimat förändras just nu drastiskt till följd
av människans aktiviteter. Den globala medeltemperaturen ökar snabbt – och för med sig fler
extrema väderhändelser som värmeböljor, torka
och översvämningar. Klimatförändringarna är redan nu märkbara i hela Sverige och Södermanland
är inget undantag. År 2017 och 2018 var somrarna
extremt torra, till följd av långvariga värmeböljor
och ovanligt lite nederbörd. Jord- och skogsbruket i
länet drabbades hårt av torkan i form av minskade
skördar och brist på foder till djur. Under sommaren 2019 klassades grundvattennivåerna i länet av
SGU fortfarande som mycket under de normala.1
Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser i
Södermanland minskat med 36 procent. Trots
detta står vi inför en stor utmaning att nå målet om
noll nettoutsläpp till 2045.2, 3 Fortsatta utsläpp av
växthusgaser kommer att leda till fortsatt ökning
av medeltemperaturenså länge vi släpper ut dem på
samma sätt som vi gör idag.

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen under
2018–2020 uppdaterat länets klimat- och energistrategi i samverkan med länets aktörer. Syftet med
den nya strategin är att skapa långsiktighet och
ökad tydlighet för omställningsarbetet i länet.
Södermanlands klimat- och energistrategi ger vägledning i hur länet kan bli klimatneutralt år 2045.
Strategin består av sju utvalda fokusområden. För
varje fokusområde finns en vision och ett antal
insatsområden. För respektive insatsområde finns
en sammanfattning av exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och insatsområdena är
vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i
omställningsarbetet 2020 och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet.
Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt
och vårt samhälle präglas av en cirkulär ekonomi. Vi är oberoende av fossila bränslen
och energianvändningen är effektiv samt i
huvudsak baserad på förnybara energikällor.

För att målet om netto-nollutsläpp år 2045 ska nås,
krävs utöver konkreta åtgärder även samverkan
och kunskapsspridning i länet. Tillsammans kan vi
i Södermanland göra skillnad för vår framtid, närmiljö och vår planet i stort, genom att minska våra
utsläpp. Länets medborgare, företagare, politiker,
myndigheter och organisationer har alla möjlighet
att genom små och större åtgärder bidra till ett
klimatneutralt Södermanland 2045.

1
2
3

Sveriges Geologiska Undersökning, 2019.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
Det nationella klimatmålet om nettonoll-utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst
85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Nettoutsläppet är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att
kompensera utsläppen. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan kompenseras genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom
nya åtgärder för kolupptag i skog och mark, åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och avskiljning och lagring av
koldioxid från förbränning av biobränslen.
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Nedan är en sammanfattning av de fokusområden och underliggande insatsområden som
anses särskilt viktiga för Södermanlands klimatomställning.

Byggnader
• Energikonvertering och
effektivisering av befintliga
byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Hållbara energisystem
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan
integreras i planeringen
• Planering för hållbar
bebyggelse och infrastruktur

Företag och industrier
• Förnybar energi
• Energieffektivisering

Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
energi

Resor och transporter
• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Produktion och konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
ekonomi
• Medvetna konsumenter

6
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Inledning
Klimatförändringarna påverkar oss redan idag och
globalt ökar de klimatpåverkande utsläppen av
växthusgaser istället för att minska. I Södermanland minskar utsläppen inte tillräckligt, även om
en minskning kan ses inom vissa områden.4 Det
finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett
gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och
en omställning till cirkulära och fossilfria samhällssystem. Mervärdena av förnybar energi, energieffektivisering och minskad konsumtion är exempelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad
energiförsörjning och krisberedskap – sammanfattat en hållbar regional utveckling. Klimatåtgärdsarbetet i Södermanland är tätt sammankopplat med
utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt
och vårt samhälle präglas av en cirkulär ekonomi. Vi är oberoende av fossila bränslen
och energianvändningen är effektiv samt i
huvudsak baserad på förnybara energikällor.

Syfte
Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen, ska länsstyrelserna med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
Under 2018–2019 har Länsstyrelsen på uppdrag av
regeringen reviderat den regionala klimat- och energistrategin. Syftet har varit att skapa långsiktighet
och tydlighet i länens klimat- och energistrategier,
detta genom att:

• ge en gemensam kunskapsbild
• ge vägledning och stöd
• vara en plattform för samarbete och riktning
Strategin ska skapa samsyn mellan länets aktörer,
utgöra ett stöd för prioriteringar i åtgärdsarbetet och
fortsättningsvis vara en plattform för samarbete, så
att Södermanland möter en utsläppsminskningstakt
i linje med länets koldioxidbudget, och i förlängningen de nationella klimatmålen.
Nationella klimatmål
• Noll nettoutsläpp av växthusgaser till
2045.
• 70% minskade växthusgasutsläpp från
transportsektorn till 2030.

Södermanlands koldioxidbudget
16% minskning av koldioxid-utsläpp årligen
2020–2040.
Gemensam kunskapsbild

Strategin möjliggör för länets aktörer att samlas
kring en gemensam kunskapsbild om förutsättningarna i länet och vad som behöver åstadkommas för
att nå uppsatta mål, både nationella, regionala och
lokala.
Vägledning och stöd

Strategin är tänkt som vägledning och stöd när åtgärder för att nå klimatmålen utvecklas och genomförs. Här finns nödvändig information om de olika
fokusområdena och om var ekonomiskt stöd och
rådgivning finns att få.
Plattform för samarbete och riktning

Genom ett strategiskt samordnat arbetssätt kan vi
åstadkomma mer än genom spridda punktinsatser.
4

Exempelvis uppvärmning av bostäder och lokaler.
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Ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i länet
förutsätter en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan länets samtliga aktörer, både offentliga
och privata, där åtgärder och planer riktas mot samma mål.

Struktur och innehåll
Strategin består av sju fokusområden, som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst
klimatpåverkan i länet och i viss mån utanför länets
gränser. Lösningarna inom fokusområdena innefattar såväl beteendeförändringar som ny teknik,
och ger en övergripande bild av vad som behöver
göras i länets omställningsarbete. Målgruppen för
strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för
länets kommuner och regionen. Den ska också ses
som inspiration för näringsliv och medborgare.
Varje fokusområde är indelat i ett antal insatsområden, för att ge en mer tydlig bild av vad som behövs
för att Södermanland ska nå de nationella energioch klimatpolitiska målen.

5
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar
energi och skapa hållbara naturresursflöden. De ska
också bidra till ökad resiliens5 och cirkulär ekonomi.
Med utgångspunkt i strategin kommer konkreta
åtgärder tas fram, i fortsatt dialog med länets aktörer. Fokus bör vara konkreta åtgärder och tydlig
ansvarsfördelning i länets fortsatta klimat- och energiarbete. Åtgärderna kommer sammanställas i ett
nytt Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Process för uppdaterad strategi
Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog
med Region Sörmland, samt genom samverkan med
länets övriga aktörer. Länsstyrelsen har under processens gång gjort ett antal olika insatser för förankring av strategin. Avstämningsmöten har hållits
med olika aktörer och en Klimatdag med föreläsningar och workshops har anordnats, för att samla
länets aktörer och få återkoppling från dessa. Under
konferensen hölls en workshop med syftet att få en
bild av hur strategin kan förbättras. En enkät skickades också ut till konferensbesökarna för att ge dem
möjlighet till mer detaljerad återkoppling till länsstyrelsen.

Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motstånds
kraft och anpassningsförmåga.
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Samverkansprocessen har avslutats med en intern
remissperiod, följd av en extern. De olika förankringsinsatserna har gett värdefull återkoppling som
tagits tillvara i slutversionen.
Parallellt med strategin har en Regional plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel och Koldioxidbudget för Södermanland arbetats
fram.

Avgränsningar
Klimat- och energistrategin behandlar arbetet med
att bekämpa klimatförändringarna genom minskade
utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsens arbete med
att anpassa samhället till ett förändrat klimat behandlas i Södermanlands regionala handlingsplan
för klimatanpassning.6
Strategin omfattar länets arbete med att begränsa
klimatpåverkan, genom effektiviseringar och beteendeförändringar, genom att ställa om energisystemet, samt att ersätta fossila bränslen med förnybara.
Strategin omfattar inte sociala eller ekonomiska dimensioner inom begreppet hållbar utveckling.

6
7
8
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Till grund för strategin ligger de nationella målet
om nettonoll-utsläpp till 2045 och Parisavtalets7 mål
om att hålla medeltemperaturen väl under 2°C. En
koldioxidbudget för Södermanlands län8 har upprättats för att stärka strategin och omställningsarbetet
framöver.
Strategin tar sin utgångspunkt i befintliga länsövergripande strategier, program och planer som har en
koppling till strategins fokusområden. För varje fokusområde finns en hänvisning till relaterade texter
för vidare läsning.
Här beskrivs en generell riktning för Södermanland – vilka mål som ska nås och inom vilka områden åtgärderna bör fokuseras. Strategin är inte ett
handlingsprogram, utan kompletteras av konkreta
åtgärdsdokument som Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö och Livsmedelsstrategins handlingsplan samt länets aktörers egna program, strategier och handlingsplaner.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2014.
Det globala klimatavtalet från Paris. Avtalet beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska
utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.
Uppsala universitet, Ramböll, 2018.
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Klimat- och energisituationen i Södermanland
Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den
snabba förändring som nu sker är människans verk.
Mätningar visar att sedan 1900-talets början har
medeltemperaturen ökat med cirka en grad.9 Det är
inte bara luften som värms upp, utan även världshaven blir varmare och världens isar smälter. Det i sin
tur skapar förstärkande effekter i ekosystemen som
ökar takten för uppvärmningen.
Omställningsarbetet pågår på internationell och nationell nivå, men det är på lokal och regional nivå
som åtgärder genomförs. Städer, kommuner och regioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som
påverkar andra aktörer i omställningen. Policyområdet för klimatpolitiken förändras och nya lagförslag och riktlinjer uppdateras ständigt.

Effekter av klimatförändringarna i
Södermanland – nu och framåt
Värmeböljor, vattenbrist och torka är några av klimatförändringarnas konsekvenser. År 2017 och
2018 upplevde Södermanland två extremt torra
somrar, till följd av långvariga värmeböljor. Detta
ledde till att grundvattennivåerna i länet i juni 2019
klassades som mycket under de normala.10 Sommaren 2018 drabbades jordbruket i länet hårt av torkan
genom minskade skördar och brist på foder till djur.
Det är troligt att Södermanland kommer att uppleva
fler liknande händelser framöver sålänge länet och
andra fortsätter att bidra till global uppvärmning.
Årsmedeltemperaturen ligger idag på cirka 6 °C
i Södermanland. Regionala scenarieanalyser av
framtida klimat visar dock på en stegvis uppvärmning.. I slutet av år 2100 kan temperaturökningen
begränsas till cirka 3 °C, om vi minskar våra utsläpp tillräckligt. Fortsatta utsläppsökningar skulle
däremot innebära att Södermanlands län värms upp

9
10
11
12
13
14
10

med upp till 5 °C (dvs når en medeltemperatur på 11
°C), och därmed få ett varmare temperaturklimat än
vad Skåne har idag.
Störst uppvärmning kommer ske vintertid med
upp mot 6 °C.11 Temperaturökningen kan medföra
att hösten håller i sig längre och att våren kommer
tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare
och vegetationsperioden ökar med två till tre månader. Samtidigt kommer Södermanland att drabbas
av fler värmeböljor och årsmedelnederbörden i länet förväntas öka med 15–25%. Detta kan förklaras
genom att nederbörden ökar mest under vinter och
vår, upp till 30%, och att den kraftiga nederbörden
ökar.12 Fördelningen av nederbörden kommer däremot att variera – kortfattat kan man säga att så kallat
kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst
i länet. Sammantaget innebär klimatförändringarna
stora förändringar och en ökad osäkerhet för Södermanland.

Regional koldioxidbudget för
Södermanland
En koldioxidbudget är ett ramverk för att se hur
hur mycket man måste spara och hur mycket man
kan spendera. Oavsett om det gäller koldioxid eller
svenska kronor ges en tydlig bild för att hålla sig
inom budget.
Koldioxid är den växthusgas som vi människor
släpper ut i störst mängd och totalt sett påverkar
klimatet mest. Jämfört med andra växthusgaser är
koldioxidutsläpp förhållandevis lätt att mäta och
beräkna på olika nivåer i samhället. FN:s klimatpanel IPPC13 har beräknat en global koldioxidbudget
och Södermanlands koldioxidbudget är en regional
nedskalning utifrån den globala budgeten, framtagen av Uppsala universitet14 och Ramböll.

IPCC, 2018
Sveriges Geologiska Undersökning, 2019
SMHI, 2015.
Ibid.
Intergovernmental Panel on Climate Change
The Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet.
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Koldioxidbudgeten visar att länet, för att leva upp
till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp
av koldioxid med 16 procent (se figur a nedan). Södermanlands koldioxidbudget omfattar de utsläpp
som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp)
med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg, där höghöjdseffekten15 av utsläppen även inkluderas.16 De koldioxidutsläpp som inte är inkluderade är dem som sker
som en effekt av konsumtion av varor och tjänster
eller ekonomisk aktivitet i länet (konsumtionsbaserade utsläpp).17
Budgeten gäller för perioden 2020–2040 men kommer uppdateras löpande utifrån vilka åtgärder som
genomförs och de utsläppsminskningar åtgärderna
ger. Koldioxidbudgeten kommer vara ett viktigt
verktyg för att kunna följa upp och utvärdera det
som genomförs i länet, och för att kunna rikta fokus
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mot vad som ska göras nästkommande år. Exempelvis kan budgeten vägleda länets aktörer i samverkan och fungera som ett gemensamt dokument vid
planering av åtgärder, och fungera som ett centralt
dokument för att omfördela fokus och resurser till
de sektorer som inte klarar takten, eller kompensera
dessa genom ännu snabbare utsläppsminskningar i
andra sektorer.
Detta är i linje med det rättviseperspektiv som IPCC:s globala koldioxidbudget baseras på. Det innebär att alla länder, regioner och kommuner genom
sin budget får en lokal nedskärning av den globala
budgeten. Om inte minskningen på 16 procent årligen efterlevs måste utsläppen av koldioxid följande
år minska ännu kraftigare, eftersom det globala utsläppstaket inte ska överskridas.

15 Höghöjdseffekten innebär att de utsläpp som kommer från flyg på över 8000 meters höjd kan innebära (enligt vissa uppskattningar)
dubblerad klimatpåverkan.
16 För mer detaljer kring metodval, se Koldioxidbudget för Södermanlands län 2020-2040 del I och II.
17 Konsumtionsbaserade utsläpp speglar den klimatpåverkan som konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen för att
framställa produkter sker.
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Historiska och framtida utsläpp i södermanlands län för att nå 2°c-målet
HIS T OR IS K A OCH FR AMT IDA UT S LÄPP I S ÖDER MANLANDS LÄN FÖR AT T NÅ 2° C-MÅLET
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Källa: CEMUS, Uppsala universitet, Ramböll
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Utsläpp av växthusgaser i
Södermanland
Länets utsläpp av växthusgaser och energianvändningen i olika sektorer följs upp årligen i samband
med den regionala miljömålsuppföljningen. Sammanställning av energistatistik redovisas i den årliga rapporten Energiläget för Södermanland som
finns att ladda ner på länsstyrelsens webbplats.
Nedan presenteras ett utdrag ur sammanställningen från år 201818, för mer information hänvisas till
rapporten.

Växthusgasutsläpp
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I Södermanlands län uppgick de totala växthusgasutsläppen år 2016 till ca 2,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar drygt 5 procent av
de totala växthusgasutsläppen i Sverige. I Figur b
redovisas länets utsläpp av växthusgaser fördelat på
olika sektorer under perioden 1990–2016. I Södermanlands län har utsläppen av växthusgaser minskat med ca 36 procent sedan 1990.

Växthusgasutsläpp
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Figur b. Utsläpp av växthusgaser i Södermanlands län 1990–2016 fördelat på olika sektorer. Växthusgasutsläppen avser de utsläpp som sker inom länets gränser. Utrikes flyg och sjöfart är inte inkluderat.
Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen

18 Varje rapport baseras på statistik två år bakåt i tiden. Energiläget 2018 visar alltså statistik från år 2016.
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2%

I Figur c nedan ses fördelningen av växthusgasutsläpp per sektor år 2016. Industrisektorn dominerar
utsläppen i länet med 59 procent och transportsektorn är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser med 22 procent.
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Slutanvändningen av energi i länet har de senaste
åren legat runt 13 TWh, se Figur d. År 2017 låg slutanvändningen av energi i Södermanlands län på ca
12,5 TWh och industrisektorn var den sektor som
använde mest energi (5,8 TWh), se figur e.
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Figur c. Andel växthusgasutsläpp per sektor i Södermanland
2016. Källa: RUS; Nationella emissionsdatabasen.
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Figur d. Energianvändning per sektor 1990–2016.
Källa: SCB

14

175

									
R EM I S SV ERS I O N

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Figur e, WSP 2019.

Figur f nedan visar energianvändningens fördelning mellan olika bränslekategorier för 2016. I Södermanlands län består energianvändningen till stor
del av fossila bränslen (56 procent) som olja, kol och
gasol. Den stora andelen kol och koks kan härledas
till SSAB:s verksamhet i Oxelösund där stål tillverkas med kol som insatsvara.
Transportsektorns energianvändning uppgick till 2
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av energianvändningen kom från förnybara drivmedel och
el. I Figur g nedan syns det att den totala energianvändningen har ökat de senaste åren, med undantag
för en liten minskning 2014.
Figur f. Procentuell fördelning av energianvändningen
mellan olika bränslekategorier 2016. Källa: SCB
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Transportsektorns energianvändning uppgick till 2
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av energianvändningen kom från förnybara drivmedel och
el. I Figur g nedan syns det att den totala energianvändningen har ökat de senaste åren, med undantag
för en liten minskning 2014.
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Kapacitetsbrist i elnäten
Energisystemet står inför stora förändringar, särskilt ifråga om el. Vårt elsystem förändras, från ett
centraliserat system med få geografiskt koncentrerade elproducenter, till ett distribuerat system med
många producenter. När elen i större omfattning
produceras från sol- och vindenergi förändras också möjligheterna att styra produktionen. Det blir
därmed nödvändigt att i högre grad styra konsumtionen och utveckla möjligheterna för lagring av el.
Under året varierar både produktionsmöjligheterna, och behovet av el. Den största anledningen till
att behovet av el ökar på vintern är att vi behöver
värme. Om vi istället använder mindre el till värme
kommer detta problem att minska.
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Figur g. Transportsektorns energianvändning 1990–2016.
Källa: SCB

El- och värmeproduktion
Värmeförsörjningen i länet består till största delen
av fjärrvärme producerad i något av länets kraftvärmeverk. Värmeproduktionen i kraftvärmeverken
är till 85 procent förnybar (inklusive spillvärme).
Spillvärme utgör 6 procent av värmeförsörjningen
i länet och kommer till största delen från SSAB Oxelösund.19
Elproduktionen uppgick år 2016 till 0,4 TWh, varav
90 procent kommer från produktion i kraftvärmeverk och resterande från vind-, sol- och vattenkraft.
Det finns alltså ett underskott på el i Södermanland
vilket gör länet beroende av transport av el från andra delar av landet. Samtidigt finns en effektbrist i
länets elnät, vilket är ytterligare en anledning till
att se över hur den el länet har tillgång till används
på bästa sätt och hur andra energikällor kan minska
elberoendet.

En annan utmaning är att det förekommer variationer under dygnet, vilket innebär kritiska tidpunkter.
I dagsläget är elsystemet dimensionerat för att klara
dessa kritiska tidpunkter då effektbehovet är som
störst. I framtiden behöver vi i högre grad se över
elanvändningen för att minska effekttopparna och
använda elen mer optimalt. Utvecklingen i Södermanland och Mälardalen i stort är att elkonsumtionen har ökat, och förväntas fortsätta öka. De främsta orsakerna till ökningen är:
• Urbanisering och befolkningsökning – större
befolkning och fler verksamheter innebär högre
elkonsumtion på en mer koncentrerad yta.
• Digitalisering – den nya digitala processindustrin
kräver stora mängder energi, inte minst el, för att
drivas.
• Industrins omställning – där SSAB:s kommande omställning från koldriven stålproduktion till
teknik med ljusbågsugnar som drivs av el är ett
exempel.
• Transportsektorns omställning – bland de förnybara alternativen till fossila bränslen är elen högt
prioriterad och utbyggnaden av infrastrukturnätet pågår.

19 Energiläget, 2016.
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Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet
i Gävletrakten som påverkar Södermanland och
övriga Mälardalen. Det innebär att det redan idag
råder effektbrist på vissa geografiska platser i vårt
län. Svenska kraftnäts prognos är att problemen år
2021 har flyttat söderut, mellan Gävle och Enköping, vilket innebär att den östra delen av stamnätet
är fullt och ingen kapacitetsökning kan accepteras
söder om Enköping. Först 2030 kan flaskhalsarna
mellan Gävle och Stockholm förväntas vara bortbyggda. Samtidigt tyder alltså prognoserna på ökad
förbrukning de närmaste 20 åren.20
Region Sörmland samarbetar inom ÖMS-regionen
för att öka kraftförsörjning inom östra Mellansverige. I rapporten Kraftförsörjning inom östra Mellansverige21 görs bland annat dessa slutsatser:
• Det finns behov av tydligt ansvarstagande kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering.
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• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföretag i tidiga skeden krävs.
• Behov finns av en nationell bild av kapacitetläget i syfte att minska osäkerhet och öka kunskap
kring kapacitetstillgången i elnäten.
• Ansträngt kapacitetsläge i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet samt kan begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.
Läs vidare
• Energiläget 2018 – Södermanlands län
(2019)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Koldioxidbudget 2020–2040
Södermanlands län – Uppsala universitet,
Ramböll (2018)
• Framtidsklimat i Södermanlands län enligt
RCP-scenarier –SMHI (2015)

20 Svenska kraftnät, 2020
21 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2020)
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Södermanlands strategi i en större kontext
Strategin verkar inte i ett vakuum utan präglar och
präglas av internationella, nationella och regionala
policykontexter. Utsläppsminskning och klimatanpassning kan ofta gå hand i hand, det vill säga att
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
kan också samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat och vice versa. Det är av stor vikt att
Södermanlands Klimat- och energistrategi tydligt
återkopplar till andra hållbarhets- och samhällsmål
för att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer hänger samman, och därför påverkas av
de beslut som fattas på olika nivåer i samhället.

Internationell policykontext
FN:s ramkonvention om klimatförändringar slår
fast det långsiktiga målet att stabilisera halten av
växthusgaser i atmosfären på en nivå som innebär
att människans störning av klimatsystemet inte blir
farlig. För att klara det måste den globala uppvärmningen hållas under två grader. Även denna nivå
innebär dock konsekvenser och påverkan på natur
och samhällen, och det är därför viktigt att minimera påverkan så mycket som möjligt. Klimatkonventionen är basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet och utgör även grunden för
EU:s klimat- och energipolitik.

Agenda 2030

”I januari 2019 enades de nordiska länderna om en gemensam
klimatdeklaration gällande nollutsläpp.”
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FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen
Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål
för en hållbar utveckling som syftar till att uppnå
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
värld till år 2030. Bland annat omfattar målen att
förverkliga mänskliga rättigheter för alla samt att
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agenda 2030 är universell, det innebär att den riktar sig till alla världens länder, och
att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande.
I juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för åren 2018–202022 i vilken sex tematiska fokusområden lyfts fram. Fokusområdet En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi korrelerar
med flera av denna strategis fokusområden, såsom
Jord- och skogsbruk, Produktion och konsumtion,
och Resor och transporter. Regeringen pekar också ut cirkulär ekonomi som ett insatsområde, vilket löper som en röd tråd i strategin. Agenda 2030
kopplas nära samman med arbetet med de svenska
nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår
den ekologiska dimensionen av de globala målen i
Agenda 2030. Miljömålen är mer specificerade men
centrala för att genomföra Agenda 2030.

Parisöverenskommelsen
I december 2015 enades världens länder i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) om det så kallade Parisavtalet som innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader Celsius.
Avtalet är historiskt eftersom de flesta av världens
länder står bakom. En viktig del i förhandlingarna
har varit att tydliggöra att utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder och industriländer har
olika förutsättningar att arbeta för att minska utsläppen. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotoprotokollet som innebar åtaganden till 2020.

22
23
24
25
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Parter i avtalet förbinder sig till att lämna in uppdaterade nationellt bestämda bidrag (Nationally
Determined Contributions) vart femte år, seartikel
4. Parisavtalet förbinder nationerna att lämna in
nya mål men målen är därefter inte bindande. EU
har, som en part till FN:s klimatkonvention, antagit klimatmål som innebär att EU som helhet ska
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med
1990. Det finns ett flertal förordningar och direktiv
på EU-nivå som är avsedda att styra i riktning mot
EU:s utsläppsmål.
Sedan avtalet trädde i kraft 2016 har USA:s president Donald Trump uppgett att landet vill lämna
avtalet och i november 2019 lämnade USA in den
formella ansökan för lämna avtalet. Ryssland, som
också är ett stort utsläppsland, har inte ratificerat
avtalet.23 Detta innebär att andra länder, som exempelvis Sverige, måste ta ledning och gå före i omställningsarbetet.

EU:s klimatmål till 2030
2014 beslutades om en ram för EU:s klimatmål fram
till 2030. Dessa knyter an till den förhandlingslinje
EU hade i förhandlingarna i Paris i december 2015.
EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med
1990.24

Nordiskt samarbete
I januari 2019 enades de nordiska länderna om en
gemensam klimatdeklaration gällande nollutsläpp.
Deklarationen kan ses som ett steg mot att länderna
kommer att agera mer gemensamt i viktiga internationella sammanhang gällande klimatfrågan. Under
2019 har även en utvärdering genomförts över vilka
möjligheter de nordiska länderna har för att bli koldioxidneutrala. Utvärderingen kommer att utmynna
i en rapport 2020 inom vilken olika scenarier för
hur länderna kan nå koldioxidneutralitet kommer att
presenteras.25

Regeringskansliet, 2018.
UNFCCC, 2020
Natuvårdsverket, 2019.
Regeringen, 2019
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Sveriges klimat- och energipolitik
Klimatpolitiskt ramverk, klimatlag och
klimatråd

Sverige har sedan juni 2017 ett klimatpolitiskt ramverk.26 Ramverket består av klimatpolitiska mål, en
klimatlag samt tillsättandet av ett granskande klimatpolitiskt råd.
Sedan 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag vilket
innebär att varje regering har en skyldighet att föra
en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som
riksdagen har antagit. Enligt lagen ska regeringen
varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, och vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa
hur klimatmålen ska uppnås.
De klimatpolitiska målen innebär att Sverige ska
ha noll nettoutsläpp till 2045 med tre etappmål. För
att kunna nå noll nettoutsläpp, och så småningom
negativa utsläpp, får så kallade kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Med detta menas till exempel reduktioner som uppstår genom utsläppsminskningar genomförda utanför Sverige och/eller genom
ett ökat kolupptag i skog och mark. För att klara
målen får även avskiljning och lagring av koldioxid
(CCS) göras där rimliga alternativ till åtgärder saknas. CCS och annan teknik för att nå så kallade negativa utsläpp är fortfarande under utveckling och
det råder stor osäkerhet kring hur effektiv de olika
teknikerna är. Av den anledningen har den koldioxidbudget som görs för Södermanland inte inkluderat negativa utsläpp.
Etappmålen gäller för den icke-handlande sektorn
(det vill säga de verksamheter som inte omfattas av
EU:s utsläppshandel) till 2020, 2030 och 2040.
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn bör senast år 2020 vara minst 40 procent lägre
än 1990. Högst 13 procent får ske genom kompletterande åtgärder.
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• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn
bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än
utsläppen 1990. Högst 8 procent av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn
bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än
utsläppen 1990. Högst 2 procent av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes
flyg, ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010. Inrikesflyg är inkluderat i
den handlande sektorn.
Det skärpta målet om noll nettoutsläpp till 2045 och
underliggande etappmål kompletteras av de tidigare målen fossilfri fordonsflotta 2030, antaget 2008
samt 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50%
effektivare energianvändning 2030, antaget 2016
i den så kallade Energiöverenskommelsen. Överenskommelsen fastslår att Sverige ska ha ett robust
elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.
Nationella transportmål

Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av
de svenska växthusgasutsläppen. I samband med att
riksdagen i juni 2017 antog klimatmålen beslutades
ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes
transporter (exklusive flyg), där målet är att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört
med 2010. 2016 hade utsläppen av växthusgaser från
inrikes transporter (exklusive flyg) minskat med 18
procent jämfört med 2010.
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Därutöver finns ett
funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål om
säkerhet, miljö̈ och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. Hänsynsmålen om miljö och hälsa innebär

26 Regeringen, 2016a.
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att transportsektorn ska bidra till att nå̊ det övergripande generationsmålet för miljö, de sexton nationella miljökvalitetsmålen, samt en förbättrad hälsa.
För att nå̊ de nationella miljö̈ - och klimatmålen
krävs åtgärder för ett transporteffektivt samhälle,
energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Det
finns i dagsläget ett flertal politiska styrmedel på̊ nationell nivå̊ som i olika hög grad och på̊ olika sätt
styr utvecklingen i riktning mot målen. Under 2018
fanns exempelvis ett bonus-malus system och reduktionsplikt samt flertalet ekonomiska styrmedel.
En redovisning av dessa finns tillgängliga i rapporten Regional plan för väginfrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel – Södermanlands län.27
Energiöverenskommelsen

I juni 2016 beslutades Energiöverenskommelsen.28
I den fastslogs ett antal mål:
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
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• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en
stängning av kärnkraft med politiska beslut.
• Senast 2030 ska Sveriges energianvändning ha
effektiviserats med 50 procent.29 För att detta ska
uppnås har Energimyndigheten fått uppdraget att
ta fram strategier för olika sektorer.
I överenskommelsen beskrivs också den svenska
positionen för kärnkraft. Det vill säga att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och att kärnkraft
inte ska subventioneras. Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Problematiken kring kapacitetsförsörjning på elnäten beskrivs inte ingående. Dock konstateras det att
överföringskapaciteten inom Sverige ska öka, att
utbyggnaden av elnät ska ske kostnadseffektivt och

27 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
28 Regeringen, 2016b
29 Regeringen, 2017
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utvecklingen ska ske i nära samarbete med de nordiska grannländerna.
Sveriges miljökvalitetsmål
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gränser. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen
berör klimat- och energiområdet. De tydligaste målen är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd
miljö.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör grunden
för det svenska miljöarbetet. Visionen för arbetet
är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges

”Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer
som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.”
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”Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling är resultatet
av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är
ömsesidigt beroende av varandra.”
Stärkt civilförsvar och krisberedskap

Arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt
krisberedskap pågår nationellt, och i detta är ett viktigt fokus trygg energiförsörjning. En omställning
till mer decentraliserad och närproducerad förnybar
energi kan vara en nyckel i en stärkt krisberedskap.
Synergierna mellan förnybara drivmedel i transportsektorn och ett stärkt totalförsvar är tydliga.
För att läsa mer om detta, se Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.

Regionala program
Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Kopplat till de svenska miljömålen upprättar Länsstyrelserna regionala åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö fastställdes 2015 och
gällde fram till 2020. Det omfattar alla miljökvalitetsmål och innehåller åtgärder inom fyra områden.
Ett område är energi och klimat. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som lokala och regionala
aktörer beslutat att genomföra. Åtgärderna ska ses
som ett komplement till det miljöarbete som genomförs av respektive aktör i länet.
Sörmlandsstrategin

Region Sörmlands Sörmlandsstrategin tillämpar
ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin
sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt
beroende av varandra. Sörmlandsstrategin integrerar och stärker klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet och visar dels vilka insatser som Region Sörmland kommer att driva inom
miljö- och klimatområdet men visar även på vilket
sätt miljödimensionen kommer till uttryck. Södermanland kan vara med och bidra till att skapa nya
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affärsmöjligheter, jobb och marknader genom att
integrera klimat- och miljöperspektiven på ett tydligt sätt i de regionala utvecklingsfrågorna.
Att arbeta med tillgänglighet och attraktiva miljöer
bidrar också till en god miljö och minskade utsläpp
samt bidrar till att uppnå Sörmlandsstrategin. Tillgången till utbildning, infrastruktur, arbetsmarknad, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och
möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa regioner som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som
företag och kapital. Miljö- och klimatfrågorna är
därför centrala för att skapa en hållbar utveckling.
Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling
är resultatet av ett flerdimensionellt samspel mellan
olika faktorer, som är ömsesidigt beroende av varandra.

Läs vidare
• Regional Årlig Uppföljning Miljömålen
Södermanlands län 2019 – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2015–2020 uppföljning 2019 –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland
(2019)
• Region Sörmland Hållbarhetsprogram för
2019–2023 (2019)
• Regional handlingsplan för klimat och miljö
i det sörmländska tillväxtarbetet – Region
Sörmland (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2015–2020 – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2015)

185

									
R EM I S SV ERS I O N

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Strategi 2020–2030
Utgångspunkten för Södermanlands klimat- och
energistrategi är att länet år 2045 ska nå netto-nollutsläpp av växthusgaser, i linje med det nationella
klimatmålet. Södermanlands koldioxidbudget är ett
viktigt verktyg för att nå målet, tillsammans med
Agenda 2030-målen och de nationella miljökvalitetsmålen. Detta för att få en helhetsbild av hur netto-nollutsläpp kommer att påverka samhället i stort.
Målen hjälper oss att lyfta blicken och se till de möjligheter och mervärden en omställning ger.
Ett klimatneutralt samhälle innebär ett mer resilient30 samhälle, det vill säga ett samhälle med ökad
motståndskraft. Ett ekologiskt hållbart samhälle har
en långsiktig förmåga att stå emot och hantera olika
störningar och förändringar, återuppbygga viktiga
funktioner och vidareutvecklas. Att uppnå resiliens
i samhälls- och ekosystem är därför avgörande för
en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt
och ekonomiskt.

En strategi – 7 fokusområden
Södermanlands klimat- och energistrategi består av
följande sju fokusområden som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst klimatpåverkan i länet, och i viss mån utanför länets gränser:
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering
Hållbara energisystem
Byggnader
Företag och industrier
Jord- och skogsbruk
Produktion och konsumtion
Resor och transporter

Varje fokusområde är nedbrutet i insatsområden
med en sammanfattning av vad som behöver göras
inom varje insatsområde för att uppnå ett klimatneutralt Södermanland 2045.

Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan
integreras i planeringen
• Planering för hållbar
bebyggelse och
infrastruktur

Byggnader
• Energikonvertering och
effektivisering av befintliga
byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Hållbara energisystem
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
energi

Produktion och
konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
ekonomi
• Medvetna konsumenter

Resor och transporter
• Transporteffektivt
samhälle
• Förnybara drivmedel

Företag och industrier
• Förnybar energi
• Energieffektivisering

30 Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motståndskraft och anpassningsförmåga.
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar
energi och skapa hållbara naturresursflöden. Lösningarna innefattar såväl beteendeförändringar som
ny teknik, och ger en övergripande bild av vad som
behöver göras i länets omställningsarbete.
Mervärden och målkonflikter

Viktigt att komma ihåg är att lösningar inom ett område i strategin samspelar med övriga, och påverkar
miljöläget i länet gällande miljökvalitetsmålen, arbetet med Agenda 2030-målen, och den regionala
hållbarhetsutvecklingen i stort. De åtgärder som
tas fram inom strategins olika områden kan därför
innebära både positiva och negativa effekter. Den
övergripande utmaningen att uppnå hållbara energisystem innefattar målkonflikter delvis i förhållande
till övriga fokusområden, men framförallt i ett större perspektiv, exempelvis gällande markanvändning som är en utmaning i utbyggnad av vindkraft
i länet. Ett annat exempel är skogsavverkning, för
exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till uppvärmning och drivmedel till transporter med mera.
Avverkning av skog går i konflikt med bevarande
av skog, vilket är viktigt för att bibehålla skogens
egenskaper som kolsänka och ekosystem. Denna
målkonflikt samspelar bland annat med miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.31

Genomförande och uppföljning
Samverkan

Att nå de nationella klimat- och energipolitiska målen, och att minska koldioxidutsläppen i linje med
länets koldioxidbudget kräver kraftfulla åtgärder.
Stärkt dialog och plattformar för att mötas är fortsättningsvis en viktig satsning för att tillsammans
ta fram och genomföra åtgärder som speglar strategin, för att länet på sikt ska kunna nå visionen om
netto-nollutsläpp till 2045. Samtliga av länets kommuner, Region Sörmland, Mälardalens Högskola,
organisationer, och flera av länets stora företag är
representerade i Södermanlands miljö- och klimatråd. Rådet träffas cirka tre gånger årligen och
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utgör grunden för ett brett regionalt och lokalt samarbete för ett klimatneutralt Södermanland. För att
skapa mervärden och lösa målkonfliker krävs integrerad samverkan mellan länets aktörer, både inom
privat och offentlig sektor.
För att kunna leva upp till koldioxidbudgetens årliga
utsläppsminskning behöver länets aktörer– offentliga, såväl som privata aktörer och medborgare.
Var finns pengarna?
För att hitta finansiellt stöd för olika åtgärder,
hänvisas till Länsstyrelsernas rapport Var
finns pengarna?32
Uppföljning

En uppföljning av klimat- och energiläget i länet
ska årligen göras utifrån årsrapporten Energiläget
i Södermanland samt Koldioxidbudget för Södermanland 2020–2040. Uppföljning av klimat- och
energiomställningen görs även inom länsstyrelsens
miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.
Uppföljningen är viktig för att kunna sammanställa och tillgängliggöra resultatet av genomförda
åtgärder i länet, både i form av minskade utsläpp
och mervärden för andra miljö- och samhällsmål.
Länets koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för
att peka på om utsläppsminskningen har varit tillräcklig under året (16procent), eller om ytterligare
minskning kommer krävas nästkommande år.
I dagsläget pågår även olika projekt för att ta fram
digitala verktyg som kan användas för att följa upp
och utvärdera energi- och klimatomställningen.
2019 släppte Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten verktyget Panorama
som visualiserar alla klimatutsläpp inom Sverige,
och pågående lösningar för att minska utsläppen,
vilka styrmedel som finns, och nulägesbild för omställningen. Nationellt pågår ett arbete med att anpassa verktyget till länsövergripande och kommunal nivå, vilket även Länsstyrelsen i Södermanlands
län är engagerade i.

31
32 Länsstyrelsen Skåne, 2017.
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Våra
fokusområden
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Fokusområde: Samhällsplanering

Här är vi 2045
Ett tydligt system- och kretsloppstänkande i samhällsplaneringen har bidragit till att länets invånare har goda möjligheter att välja klimat- och energismarta alternativ i sin vardag. Samhällsplaneringen har bidragit till effektivt användande av mark, vatten och energi.
Länet präglas av närhet med god tillgång till kollektivtrafik och attraktiva gång- och cykelstråk
samt ett fossiloberoende transportsystem. Tank- och laddstationer för olika förnybara alternativ är
väl spridda över länet och strategiskt placerade i förhållande till varandra.
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Varför är området viktigt?
Samhällsplanering ger riktlinjer för utveckling av
bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. På så sätt är samhällsplaneringen ett
viktigt verktyg i arbetet mot minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Samhällsplaneringen ska även lägga grunden till
ett kretsloppssamhälle där återanvändning och återvinning av energi och resurser underlättas.
Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för energianvändning och transportbehov. Hur vi planerar
samhällets byggnader och infrastruktur påverkar
därför utsläppen av växthusgaser i stort. Det är viktigt att samhällsplaneringen leder till stärkt samarbete mellan stad och land, förutsättningar för att
minska energianvändningen, produktion och användning av förnybar energi samt god och jämlik
folkhälsa.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Södermanland har ett attraktivt landskap med höga
natur- och kulturvärden. Länet karaktäriseras av det
varierande landskapet, ett låglänt mosaiklandskap
med omväxlande skog, sjö och odlingsmark. Det är
en del av den expanderande Mälarregionen. Befolkningen har ökat de senaste fem åren och idag uppgår
länets befolkning till ca 295 000 invånare. Därutöver har framför allt länets östra kommuner positiva
flyttöverskott, i första hand från Stockholmsområdet. Den senaste befolkningsprognosen från Region
Sörmland pekar på att länet kommer att växa med
omkring 45 000 individer mellan 2019 och 2040.
Södermanland är ett län med spridda utvecklingsförutsättningar geografiskt och demografiskt. Länet
utmärks av sin flerkärniga struktur, utan tydlig regional centralort med flera mellanstora kommuner,
och utvecklingsstråk som kopplar samman länen i
Mälardalen. Här finns både tung industri, småföretag, besöksnäring och lantbruk. Det är ett län som
växer och utvecklas.
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arbetet för att skapa ett energieffektivt och transporteffektivt samhälle. Möjligheten att skapa närhet
till arbete och viktiga samhällsfunktioner begränsas av den spridda bebyggelsen samtidigt som den
ökande befolkningen bidrar till att skapa underlag
till förtätning och funktionsblandad bebyggelse34
på flera håll i länet. Förutsättningarna medför även
att länet står inför en stor utmaning i att minska
transportberoendet och övergå till förnybara alternativ i transportsektorn. Denna utmaning kräver en
långsiktig samhällsplanering där länets alla aktörer
har ett ansvar för att minska transportbehoven när
nya bostadsområden och verksamheter planeras.
Regional fysisk planering lyfts fram som avgörande
för den regionala utvecklingen i Sörmlandsstrategin. Region Sörmland har arbetat med att sätta en
strukturbild för att kunna genomföra Sörmlandsstrategin. Strukturbilden kommer, tillsammans
med tillhörande strategiska ställningstaganden, att
bidra till strategins mål och de prioriterade inriktningarna; växande arbetsmarknad och fungerande bostadsmarknad. Strukturbild Sörmland är på
remiss under våren 2020 och beräknas antas efter
sommaren.

Den höga andelen arbetspendling och den spridda
bebyggelsen i Södermanland innebär utmaningar i
33 SCB, 2019.
34 Funktionsblandad bebyggelse kan kort beskrivas som områden där bostäder, mötesplatser och verksamheter av olika slag inryms
inom samma områden i närhet till varandra. I områdena finns god tillgänglighet till service nära bostaden, vilket minskar behovet av
resor till andra områden. Det minskade behovet att färdas med bil eller andra transportmedel bidrar till mindre klimatpåverkan och
ger god påverkan på människors hälsa genom ökad fysisk aktivitet i vardagen.
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Insatsområden
För Samhällsplanering har följande insatsområden
valts ut:
• Klimat- och energifrågan integreras i
planeringen
• Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur
Klimat- och energifrågan integreras i
planeringen

Bebyggelse och infrastruktur förändras långsamt,
vilket gör att dagens beslut ger långsiktiga konsekvenser. Att förändringen går långsamt medför att
det tar tid för planeringen att få genomslag i den
byggda miljön. Åtgärder för att integrera energioch klimataspekter tidigt i planeringen är därför
angelägna då det påverkar förutsättningarna att
leva upp till länets koldioxidbudget, samt för att nå
klimat- och energipolitiska målsättningar till 2045.
Rörlighet över kommun- och länsgränser, tillsammans med andra gränsöverskridande frågor, till exempel infrastruktur, energi-, och effektförsörjning,
ställer krav på mellankommunal, regional och nationell samverkan. Kommunerna ansvarar för planläggning av mark och vatten och är därmed nyckelaktörer i arbetet med en samhällsplanering för en
hållbar utveckling. Regionens roll är att vara länets
centrala aktör för regional fysisk planering. Genom
arbetet med Strukturbild Sörmland skapas samordning mellan fysisk planering, infrastruktur och
kollektivtrafik, samt syftar till att få till stånd en gemensam målbild för regionen, kommunen och andra regionala och nationella aktörer, för långsiktigt
hållbara regionala strukturer. Dock är det fortsatt så
att kommunernas planmonopol kvarstår och är det
som leder arbetet på lokal nivå. Plan- och bygglagen
anger att hänsyn ska tas till klimataspekter vid den
kommunala planläggningen.
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gärder ska kunna konsekvensbedömas ur klimatsynpunkt. Viktigt är också att goda exempel på
mellankommunala möjligheter till synergier i klimat- respektive energiarbetet lyfts upp i länet.
Redan idag tar kommunernas översiktsplaner upp
hållbarhetsfrågor i varierande grad, men detta behöver utvecklas ytterligare. Sambandet mellan
översiktsplanerna och efterföljande planering inom
klimat och energifrågor behöver tydliggöras och
stärkas.
Viktigt är att planeringsunderlag för regional kraftförsörjnings och lokal energiproduktion tas fram i
länets kommuner. Dessa bör användas i planeringsprocesser och utvecklas vidare. Vidare behöver planeringsunderlag även tas fram för flöden av bio- och
restprodukter. Länets variation av landsbygd, stora
industrier och en spridd bebyggelse innebär att det
finns en geografisk närhet mellan olika näringar och
produktionsanläggningar vilket ger goda förutsättningar att skapa ett cirkulärt system där restprodukter från en näringsgren kan användas som insats i en
annan utan behov av långväga transporter.
Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används
som utgångspunkt för samhällsplaneringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad bebyggelse.

Vad behövs?

Avgörande för utvecklingen i länet är att regionala och lokala klimatmål tas fram och används som
utgångspunkt för samhällsplaneringen, för att åt-
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Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur
Att förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad
bebyggelse på gång och cykelavstånd är viktiga inriktningar vid planeringen av ett transporteffektivt
samhälle. Vikten av denna inriktning ska dock ses
i relation till att planera för en god tillgänglighet till
olika kollektivtrafiklösningar i landsbygdens servicenoder, vilket är en särskild utmaning i länet.
Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för produktion av förnybar energi- och livsmedelsförsörjning till länets befolkning. Det är därför viktigt att
även dessa aspekter vägs in i samhällsplaneringen,
inte minst i Södermanland där landsbygden täcker
en stor del av länets yta.
I planeringsprocessen behöver grön infrastruktur
ges utrymme. Att skapa och bevara gröna miljöer
bidrar till ökat upptag av koldioxid, försörjningsmöjligheter och hälsofrämjande aspekter sett till
vikten av att också klimatanpassa våra städer. Med
ett varmare klimat följer fler och mer intensiva värmeböljor och då är grönområden i städerna livsviktiga för att skapa svalka och återhämtning.
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Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används
som utgångspunkt för samhällsplaneringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad bebyggelse.

Läs vidare
• Energihushållning och klimatpåverkan i
översiktsplanen – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2020)
• Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland
(2018)
• Hållbar utveckling genom fysisk planering
– Boverket (2017)
• Södermanlands regionala handlingsplan
för klimatanpassning – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2014)

Vad behövs?

Alla aktörer i länet behöver verka för ett transporteffektivt samhälle, speciellt länets kommuner som
har planeringsansvaret. För att kunna planera för en
hållbar bebyggelse och infrastruktur i länet behövs
uppdaterade kunskaps- och planeringsunderlag,
liksom goda exempel. Detta för att skapa cirkulära system mellan olika näringar och produktionsanläggningar i länet och öka energieffektiviteten i
fysisk planering. Underlagen behöver också visa på
energi- och klimataspekter kring resande och transporter, att använda exempelvis i samband med uppstarten av åtgärdsvalsstudier för infrastruktur.

192

31

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

R EM I S SV ERS I O N

Fokusområde: Hållbara energisystem

Här är vi 2045
Länet är klimatneutralt och bidrar till det nationella behovet av biogas. Lokala råvaror för produktion av bioenergi används och bidrar till uppvärmning av byggnader och omställningen av
transportsektorn. Vindkraften är utbyggd i länet. Solceller och solfångare är integrerade delar
av samhällsbyggnaden och bidrar till såväl den lokala energiförsörjningen som till det regionala
energisystemet. Restprodukter återanvänds och restvärme återförs till fjärrvärmenäten.
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Varför är området viktigt?
Användning av fossil energi är den största källan
till utsläpp av växthusgaser och har direkt koppling
till hur den globala medeltemperaturen utvecklas.
Jämfört med övriga EU-länder har Sverige idag en
relativt stor andel energi från förnybara källor. Däremot har län och regioner olika förutsättningar att
producera förnybar energi. För att nå de klimatpolitiska målsättningarna är det därför viktigt att varje
län, och region arbetar för att optimera sina möjligheter att producera förnybar energi. En ökad produktion av förnybar el i Sverige kan även bidra till
att ersätta elproduktion baserad på fossila bränslen
utanför Sveriges gränser genom det gemensamma
elnätet i Europa.
Vi har inte obegränsat med energi att använda och
den energi vi använder måste vara hållbart framställd. Att vi måste öka mängden energi från förnybara källor för att begränsa klimatförändringarna är
ofrånkomligt, men samtidigt har dagens energisystem begränsningar. El är en särskilt värdefull form
av energi då den kan användas för att ersätta fossila
bränslen, men med ett större elbehov följer också
risk för effektbrist. Därför måste all energi användas på ett förnuftigt sätt. Vi måste också värna våra
ekosystem och skydda den biologiska mångfald som
finns i vår närmiljö, och i världen i stort. Samhället
behöver därför resurshålla med energin, i lokala och
cirkulära system där restprodukter och restvärme
tas tillvara på ett smart sätt.
I den cirkulära ekonomin bör vi både sträva efter att
minska flödena av energi och att optimera användningen av energi. En minskad energianvändning bidrar utöver Begränsad klimatpåverkan också positivt till övriga miljökvalitetsmål. Genom att minska
mängden energi vi använder minskar vi också den
negativa påverkan på miljön, som uppstår då vi exempelvis avverkar skog för biobränsle, en aktivitet
som påverkar miljökvalitetsmålen Levande skogar
och Ett rikt växt- och djurliv.

35
36
37
38
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Lokal och diversifierad energiproduktion har
många positiva effekter såsom närproducerad el,
värme och drivmedel, ökad försörjningstrygghet
och minskad känslighet för omvärldsförändringar.
Att stärka lokal energiförsörjning kan också synliggöra elen som lokal resurs, och visa på hur viktigt
det är att hushålla med de resurser som produceras
i vårt närområde. I ett regionalt perspektiv ger förnybar energiproduktion också nyttor i form av sysselsättning och affärsmöjligheter, exempelvis inom
jord- och skogsbruket, samt företag och industrier.
En cirkulär ekonomi handlar inte bara om
materialflöde utan även om det flöde av
energi vi människor, och samhället i stort, är
en del av och beroende av.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Ökad produktion och användning av förnybar energi från sol, vind och bioråvara är centralt för att
Södermanlands ska vara klimatneutralt år 2045,
och än viktigare om länet ska kunna leva upp till
dess regionala koldioxidbudget. I dagsläget kommer
enbart en begränsad andel av använd energi i länet
från förnybar lokal produktion.
Ungefär hälften av energin i Södermanland kommer
idag från fossila bränslen som olja, kol, koks och
gasol (54 procent).35 Denna fossila energi används
övervägande inom industri och transport i länet.
Andelen el utgör en fjärdedel av energin i länet och
av denna är endast 13 procent producerad inom länet, resterande är tillförd el.36 Den lokalproducerade
elen består till 8 procent av vind, sol och vatten.37
Övrig el produceras i länets kraftvärmeverk som i
huvudsak använder biobränsle som insatsvara.
År 2015 tog aktörer inom energi och klimat i länet
fram åtgärden ”kartläggning av potentialer för tillförsel av förnybar energi i Södermanland” till Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015–2020.38

WSP, 2019
WSP, 2019
WSP, 2019.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2016.
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Den senaste uppföljningen av åtgärdsprogrammet
(2019) visar att det som utretts är bioenergi- samt
spillvärmepotential. Kvar att utreda är potential för
sol- och vindkraft.
Vindkraftsutvecklingen i länet går långsamt. Till
stor del beror detta på intressekonflikter såsom militära riksintressen i området samt länets natur- och
kulturvärden. Även biogasproduktionen i länet går
långsamt men det finns god potential för ökad lokal
produktion framöver. I dagsläget produceras biogas
vid sju anläggningar – fyra reningsverk samt en
samrötningsanläggning, och uppsamling av deponigas sker vid två deponier. Totalt produceras runt
47 GWh i länet.39 För att snabbt öka produktionen
av biogas behövs tydliga politiska riktlinjer och
ekonomiska incitament skapas.
Till skillnad från den långsamma utvecklingen för
vindkraft och biogas går solcellsutvecklingen i länet
i ett högt tempo. I slutet av 2017 gav installerade
solelanläggningar en sammanlagd effekt på 14 145
kW vilket i genomsnitt är 50 watt per person. Detta
motsvarar en ökning med 85 procent sedan föregående år.40
Vattenkraften i länet produceras från drygt 20 mindre vattenkraftverk, som tillsammans ger ungefär 14
GWh per år.41 I nuläget ligger fokus på att effektivisera befintliga vattenkraftverk, för att ge möjlig ökning i produktionen, vilket oftast genomförs i samband med att turbinen är uttjänt och en ny sätts in.42

Insatsområden
För Hållbara energisystem har följande två insatsområden valts ut:
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten
Förnybar energi

Även om utbyggnaden av vindkraften för närvarande går långsamt, har den en stor teoretisk potential
som förnyelsebar energikälla i länet. Möjligheten
39
40
41
42
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att öka utbyggnadstakten har förbättrats i och med
att kommunala planeringsunderlag för vindkraft tagits fram.
Solvärme och solceller utgör en betydelsefull del i
ett hållbart energisystem. Med hjälp av investeringsbidrag för solceller har utbyggnaden i länet ökat. På
senare år har investeringskostnaden per installerad
kW minskat, vilket ökar förutsättningarna ytterligare för en utökad installation av solceller. Intresset
för solenergiinstallationer från länets lantbruksföretagare är stort. Potentialen för ökad utbyggnad
av solenergiinstallationer i Södermanland bedöms
därför utifrån dessa faktorer som god.
I Södermanland finns en god tillgång på bioråvaror som möjliggör lokal produktion av energi och
drivmedel. Tillgång till råvaror i form av restprodukter från jordbruket, gödsel samt organiskt avfall
från hushåll, offentlig sektor och industrier medför
en god potential för lokal produktion av biogas. Länet har en stor potential att producera betydligt mer
biomassa till biodrivmedel än vad som görs idag.
I länets regionala plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, konstateras att 1
100 GWh biodrivmedel skulle kunna produceras i
länet, 500 GWh av dem i form av biogas. Detta kan
jämföras med 2018-års produktionsnivå på 50 GWh
biogas. Lokal biogasproduktion bidrar till en cirkulär ekonomi genom att restprodukter tillvaratas, och
att näringsämnen sedan i ett andra steg kan återföras till jordbruksmarken genom den biogödsel som
bildas i rötningsprocessen. Ett ökat tillvaratagande
av bioenergiråvarorna från jordbruket bidrar också
till företagsutveckling på landsbygden.
I Södermanland finns även god tillgång på biobränsle från skogen tack vare ett stort virkesförråd
och god produktionsförmåga i marken. Redan idag
utnyttjas en stor del av hyggesresterna från skogen.
Uttag av biobränsle är en viktig del i skogsbrukets
bidrag till att minska växthusgasutsläppen, men för
att uttaget ska vara uthålligt behöver näringsbalansen regleras, exempelvis genom askåterföring. Det

Energigas Sverige, 2018.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
WSP, 2019.
1 januari 2019 gjordes ändringar i Miljöbalken vilka syftar till att alla elproducerande vattenkraftverk ska uppnå moderna miljövillkor, bland annat för att minska belastningen på miljön. Genom denna lagändring tillkom en nationell plan för omprövning av vattenkraften, som i stort ger alla vattenkraftverk en turordning för att ompröva sina villkor, detta för att alla elproducerande vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor till senast 2040.
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finns en potential att öka uttaget av biobränsle från
skogen genom att till exempel nyttja stubbar. Idag
görs det i väldigt liten utsträckning och mer kunskap behövs kring vilka effekter ett sådant uttag
kan ge.
Vad behövs?

För att ytterligare främja produktionen av förnybar energi i länet behöver potentialen för sol- och
vindkraft utredas närmare och sammanställas i ett
kunskapsunderlag. Vidare behövs olika typer av underlag för att hitta lämpliga platser för vindkraftsutbyggnad, detta behöver göras mer beröda aktörer
från lokal, regional och nationell nivå för att undvika målkonflikter. Viktigt är också att utreda tillgång till restprodukter från jordbruk, gödsel samt
organiskt avfall från hushåll, offentlig sektor och
industrier med mera för att tillvarata restvärme och
öka produktionen av bioenergi. Mer om detta finns
i Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon – Södermanland.
Generellt behöver andelen använd förnybar energi i
länet öka. Det finns stor potential i att öka andelen
förnybar el och värme till hushåll och fastigheter
bland annat genom att installera solceller. Framöver behövs även ett fokus på att öka mängden lokalt
producerad förnybar el, men i nuläget finns hinder
för att sälja egenproducerad el till elnätet beroende
på nätets kapacitetsbrist i regionen.
Utöver att främja produktion av förnybar energi,
behöver vi också sträva mot en beteendeförändring
i hur vi använder oss av energi. Energifrågor behöver bli en integrerad del i utbildningsverksamhet,
såsom i förskolan och grundskolan, för att skapa en
beteendeförändring i samhället.
Vad behövs?
• Fler specifika planeringsunderlag för olika
förnybara energislag.
• Öka produktionen av förnybar energi.
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Ökad kapacitet i elnäten
Elförsörjning och kapacitetsbrist

Som beskrivits i kapitlet ”Kapacitetsbrist i elnäten”
råder det idag brist på effekt i elnäten i Södermanland. Södermanland har dessutom ett underskott på
el vilket gör länet beroende av transport av el från
andra delar av landet.
Problematiken med kapacitetsbrist hindrar i dagsläget att egenproducerad el kan säljas ut till nätet,
det försvårar också företagsetableringar och kan
begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Anledningarna till kapacitetsbristen i länet
är flera; urbanisering, befolkningsökning, digitalisering samt elektrifiering av transporter.
Ytterligare en förklaring till kapacitetsbristen är
att energisystemet alltmer går mot ett distribuerat
system bestående av många producenter. Vårt elsystem förändras, från ett centraliserat system med
få geografiskt koncentrerade elproducenter, till ett
distribuerat system med många producenter som
sätter upp solpaneler och mindre vindkraftsbyggen.
Utbyggnaden av sol- och vindenergi innebär att energiproduktionen blir alltmer årstidsbunden. Under
året varierar både produktionsmöjligheterna och
behovet av el. Kapacitetsbristen behöver pareras
och länet behöver i högre grad styra om elanvändningen.
Effektbrist
Effektbrist är, till skillnad från elenergibrist,
en momentan brist på el. Det uppstår om det
inte är balans mellan produktion/import och
användning under något tillfälle. En situation
med effektbrist är nationellt omfattande,
då det är den nationella balansen mellan
produktion och konsumtion som har
påverkats. Källa: Kraftförsörjning inom östra
Mellansverige (2020)
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Kapacitetsbrist
Kapacitetsbrist förväxlas ofta med
effektbrist, vilket är två vitt skilda begrepp.
Kapacitetsbrist uppstår då elnätets
fysikaliska egenskaper begränsar
nätets överföringsförmåga. Elnätet är
designat utifrån, vid byggnadstillfället,
givna parametrar för att leverera önskad
strömstyrka och spänning till konsumenter.
Elnätets konstruktion begränsar vilken
effekt som kan levereras och hur mycket el
som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist
uppstår då den efterfrågade effekten
överstiger den effekt som elnätet klarar av
att transportera. Källa: Kraftförsörjning inom
östra Mellansverige (2020)
Vad behövs?

För att öka kapaciteten i länets elnät behövs framåtsyftande energiförsörjningsplanering, som även
behandlar effektkapacitetsutmaningar. Länets lokala energiförsörjning behöver stärkas och elen behöver synliggöras som lokal resurs. Generellt krävs en
samverkan bland länets aktörer för att möta kapacitetsproblemen i elnätet. Det finns behov av tydligt
ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering.
Utöver bättre planering och ökad samverkan krävs
teknikutveckling kring lagring och ekonomiska incitament för att reglera elanvändningen såväl över
dygnet som över året.
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Vad behövs?
• Tydligt ansvarstagande kopplat till
kapacitetsutmaningar och
kraftförsörjningens samspel med
samhällsplanering, exempelvis genom
energiförsörjningsplanering.
• Ökad samverkan mellan kommuner och
nätföretag i tidiga skeden krävs.

Läs vidare
• Kraftförsörjning inom östra Mellansverige Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
(2020)
• Regional plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon, remissversion
(2019)
• Energiläget 2018 – Södermanlands län
(2019)
• Vindkraft Öst Etapp IV – Energikontoret i
Mälardalen (2019)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
Framtidsklimat i Södermanlands län enligt
RCP-scenarier –SMHI (2015)
• Bioenergi-potential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Fokusområde: Byggnader

Här är vi 2045
Nära-nollhus är standard i nybebyggelse och stora energieffektiviseringar har gjorts i befintlig
bebyggelse. Byggnaderna är klimatsmarta vilket innebär att hela byggnadens livscykel tas i
beaktande för att begränsa klimatpåverkan. Solceller på byggnaderna är ett viktigt bidrag til det
regionala förnybara energisystemet.
Digitalisering bidrar till flexibilitet fastigheternas elsystemen och medborgarna är medvetna om
sin energianvändning. Offentliga verksamheter har en god bild av fastigheternas energianvändning och minskar den kontinuerligt.
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Varför är området viktigt?

Befolkningen ökar och det finns ett särskilt stort behov av nya bostäder. En utmaning är att bygga och
renovera hållbart och klimatsmart samtidigt som
bygg- och renoveringskostnader ska vara rimliga ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Val av material,
utformning och energiprestanda har stor betydelse
för en byggnads klimatpåverkan. Byggnaders förhållandevis långa livslängd innebär att de val vi gör
idag kommer att påverka vårt utsläppsutrymme,
och möjligheterna att nå energi- och klimatpolitiska
målsättningar till 2045.
Bostäder och lokaler står för en betydande del av
den totala energianvändningen i Sverige, men fossila bränslen för uppvärmning har idag till stor del
fasats ut inom bostäder och offentlig verksamhet.
Denna förändring står för den största minskningen
av utsläppen mellan 1990 och 2017 nationellt.43 Däremot finns mer att göra– befintliga byggnader behöver energieffektiviseras och energianvändningen
minska. Metoder och tekniker för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver
utvecklas för att kunna sänka energiförbrukningen
och samtidigt behålla kulturhistoriska värden.
Miljömålsberedningen har antagit som målscenario för bostadssektorn att energianvändningen ska
minska med 50 procent per bostadsyta till år 2050
jämfört med 1995, och att användning av fossila
bränslen huvudsakligen ska fasas ut före 2020.44
Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp
ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU
har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader år 2020
ska vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har
lämnat förslag på vad nära-nollenergibyggnader ska
innebära för Sverige, dessa skärpta krav kommer att
börja gälla 2020.
Lagen om klimatdeklaration för byggnader som
träder i kraft den 1 januari 2022 är ett steg i sta-

tens styrning mot en minskad klimatpåverkan från
byggnader vid uppförande.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Hushåll är den tredje största energianvändaren i länet efter industri och transporter, som syns i figur
d. Energianvändningen i tätorterna kommer oftast
från förnybara källor, men det finns fortfarande bostäder och övriga lokaler som är beroende av fossila
energikällor. Oljepannor till uppvärmning är dessvärre fortfarande relativt vanligt i bostadssektorn
och att byta ut dessa till biopannor bör vara ett prioriterat område att satsa på för en övergång till en
koldioxidsnål ekonomi. Utöver biopannor är fjärrvärme, bergvärme eller el en lösning.
Med hjälp av nyckeltalet specifik energianvändning
för uppvärmning (kWh/m2) kan man få en indikation på energieffektiviseringstakten för bostadssektorn. I Södermanland har detta nyckeltal minskat
med 28, 9 respektive 19 procent under perioden
2001–2016 för kategorierna småhus, flerbostadshus
och lokaler. I Södermanland låg nyckeltalet över det
nationella genomsnittet för samtliga kategorier (se
Energiläget 2018 för detaljer).
I Södermanland ökar antalet nya bostäder med
knappt 0,5 procent per år. Vid nybyggnation finns
stora möjligheter att påverka byggnadens klimatpåverkan. Materialval, höjd på byggnaden (antalet
våningar) och byggnadens konstruktion är några
aspekter som är avgörande. En livscykelanalys av
byggnaden och byggprocessen kan vara vägledande
för att nå länets vision.
En stor del av de kommunala fastighetsbestånden
byggdes åren 1950–1980 och är idag i behov av
omfattande renoveringar. Vid ombyggnation finns
stora förutsättningar att påverka en byggnads framtida energibehov, sett till energieffektivisering och
energikonvertering för att nå länets vision nära-noll
bebyggelse och ökad digitalisering i fastigheter.
I länet byggs för närvarande begränsat med lågenergi- och passivhus vilket tyder på att kunskapen
om, samt intresset och incitamenten för att bygga

43 SCB, 2019
44 Miljömålsberedningen, 2016.

38

199

									

energieffektivt behöver öka. Erfarenheter både nationellt och internationellt visar att energieffektivt
byggande mer handlar om kompetens och incitament snarare än om högre byggkostnader. För att nå
länets vision behövs incitament, politiska såväl som
ekonomiska, för att stimulera byggnation av lågenergi- och passivhus.

Insatsområden
För Byggnader har följande tre insatsområden valts
ut:
• Energi-konvertering och effektivisering av
befintliga byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall
Energikonvertering och effektivisering av
befintliga byggnader

Byggnaders energiprestanda är en central del för
att visa på byggnadens energianvändning och hur
den kan effektiviseras. System för smart styrning,
utfasning av oljepannor och fossil energi till byte
till exempelvis värmepumpar eller anslutning till
fjärrvärmesystem är avhängigt för byggnadens klimatpåverkan.
I hyres- och bostadsrätter finns en utmaning i att
öka kunskapen och motivera fastighetsägare. Ökad
kunskap om möjliga energieffektiviseringsåtgärder,
och stöd och rådgivning till styrelser och beslutsfattare skapar förutsättningar för en ökad energieffektiviseringstakt i befintlig bebyggelse. De kommunala energi- och klimatrådgivarna har här en viktig
funktion i rådgivning gentemot såväl fastighetsägare som privatpersoner.
Vad behövs?

Byggnader kan utöver att energieffektiviseras också
bidra till energiomställningen. Fossila energikällor
behöver fasas ut och beroendet av el för uppvärmning behöver minska till förmån för mer hållbara
alternativ som tillexempel fjärrvärme och solpaneler. Byggnaders energiprestanda behöver följas upp
och energianvändningen visualiseras, för att med-
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vetandegöra och öka kunskapen hos användaren.
Offentliga byggnader bör användas som föredöme
för energieffektivisering och förnyelsebar energianvändning. Digitalisering och smart styrning bör
främjas i alla befintliga byggnader.
Vad behövs?
• Utfasning av fossila uppvärmning såsom
oljepannor.
• Fler energieffektiviserande åtgärder i
befintlig bebyggelse.
Klimatsmart nybyggnation

För att få en överblick över byggnaders klimatpåverkan behövs ett livscykelperspektiv.45 Val av
byggmaterial och själva byggprocessen har en betydande inverkan på byggnadens totala klimatpåverkan. Byggnader behöver således inte enbart
vara energisnåla utan även klimatsmarta. Genom
att minska användningen av cement, som i tillverkningsprocessen har mycket höga utsläpp, och öka
användningen av trä vid byggande kan byggnadernas klimatpåverkan minska betydligt. Möjlighet till
återbruk av byggmaterial kan också innebära en
stor minskning av klimatpåverkan i byggprocessen.
Vid utformningen av nya byggnader bör möjligheter att integrera solceller och andra alternativ för
förnybar elproduktion tillvaratas. Energimätning i
nybyggnation behöver utvecklas framöver för att på
ett enkelt visuellt sätt kunna följa byggnadens energiproduktion och användning. Visualisering fungerar också som incitament för ett ändrat beteende.
Att se energieffektiviseringsåtgärder i ett helhetsperspektiv är viktigt för att optimera resultat och
effektiviseringstakt. I fastighetssektorn har investeringar som regel avsevärt längre livslängd än många
andra branscher vilket gör det mer företags- och
samhällsekonomiskt att frångå korta återbetalningstider till förmån för ett livscykelperspektiv.

45 Livscykelperspektiv innebär att analysera hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
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Vad behövs?

Vad behövs?

För att säkra klimatsmart nybyggnation i länet behövs byggandet av nära nollbyggnader och lågenergibyggnader främjas, bland annat genom kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer
som är involverade i byggprocessen. Vidare behövs
ytterligare kunskapsunderlag om träbyggnation tas
fram och spridas, för att öka intresse, kompetens
och incitament för att bygga klimatsmart och ur ett
livscykelperspektiv. Decentraliserad elproduktion,
smart styrning i byggnader samt energimätning
i nybyggnation behövs. Detta för att enkelt kunna
följa byggnaders energiproduktion och användning
för att öka kunskapen hos användaren. Solceller och
andra alternativ för förnybar elproduktion måste integreras vid utformning av nya byggnader.

För att byggavfallet ska minska i länet behövs mer
kunskap och samverkan. Ett exempel är kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer
som är involverade i byggprocessen. På så sätt kan
vi främja en god avfallshantering av byggavfall, genom att förebygga avfall, förbereda för återanvändning, förbereda materialåtervinning, samt förbereda för energiåtervinning.

Vad behövs?
• Främja nära nollbyggnader.
• Kunskapsunderlag om träbyggnation.
• Digitalisering och smart styrning för
optimerad energianvändning.

Minskat byggavfall

Vad behövs?
• Kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer som är involverade i
byggprocessen.

Läs vidare
• Vägledning om LCA för byggnader –
Boverket (2019)
• Lag (2014:267) om energimätning i
byggnader – Sveriges riksdag
• Klimatpåverkan från byggprocessen –
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
(2014)

Utöver materialval, energi-konvertering och effektivisering, behövs också ett cirkulärt och resurssnålt
tankesätt i byggprocessen. Klimatpåverkan från
byggprocessen och hantering av avfall från byggsektorn är betydande, och kunskapen och insikten
om detta bland byggbranschens aktörer behöver generellt bli bättre.46
Hur avfall ska hanteras styrs genom ett EU-direktiv som är antaget i svenska miljöbalken. Direktivet kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin och
består av stegen minimera (förebygg byggavfall
genom noggranna beställningar), återanvända,
återvinna, energiåtervinning och deponera på avfallsanläggning. Ett av Naturvårdsverkets etappmål
är att insatser ska vidtas så att förberedandet för
återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.47
46 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014
47 Naturvårdsverket, 2019.
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Fokusområde: Företag och industrier

Här är vi 2045
Södermanlands företag och industrier är klimatneutrala och arbetar aktivt med energifrågan.
Energin används effektivt, på rätt sätt och på rätt ställe.
Förnybara alternativ och ny teknik används inom produktions- och stödprocesser samt i företagens transporter. Näringslivet präglas av en cirkulär ekonomi med återanvändning, återvinning av
material och tillvaratagande av energi.
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Varför är området viktigt?
Företags- och industrisektorns produktion har idag
stor klimatpåverkan till följd av dess stora energianvändning och fossilberoende. För att nå riksdagens
mål om ett klimatneutralt samhälle till 2045 behöver företag och industrier minska utsläppen och minimera sitt energibehov. Detta kan uppnås genom
övergång till förnybara energikällor, att energieffektivisera, ta till sig ny teknik och utveckla nya
produktionssätt, samt ett aktivt deltagande i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. En förflyttning
till ett mer hållbart och cirkulärt företagande skapar
en högre resurseffektivitet och ett minskat avfallsflöde, vilket bidrar till en minskning av negativa
utsläpp, samtidigt som nya möjligheter till tillväxt
skapas inom regionen.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Södermanlands näringsliv består av en mängd små
och få stora företag. Produktion och tillverkning
står för den största delen, och domineras av tung
fordons- och stålindustri. Även byggindustrin är en
betydande bransch i länet. Industri- och byggverksamheter stod 2016 för 59 procent av länets utsläpp
av växthusgaser48, och samma år för 46 procent av
den totala energianvändningen.49
En stor del av energianvändningen i länet kan härledas till stålindustrin och företaget SSAB, beläget i
Oxelösund. Dagens teknik för framställning av stål
kräver stora mängder kol och koks, vilket gör SSAB
till Södermanlands enskilt största utsläppare av koldioxid. Företaget är dock ett regionalt exempel på
utveckling av ny teknik, genom projektet HYBRIT.
Projektet innebär en utfasning av kol och koks och
en övergång till vätgas för att uppnå en fossilfri stålproduktion.
Det finns ett ökande intresse bland verksamheterna
inom länet för hållbart företagande och cirkulära affärsmodeller. I dessa affärsmodeller sker hantering
och användningen av resurser, så väl materiella som
energi, mer effektivt och en högre affärsnytta ska48
49
50
51
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pas därmed. En effekt av sådana affärsmodeller är
ofta minskad klimatpåverkan.

Insatsområden
För Företag och industrier har följande två
insatsområden valts ut:
• Förnybar energi
• Energieffektivisering
Förnybar energi

Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att i
första hand använda förnybara energikällor.
Idag är endast 17 procent av den producerade elen i
länet förnybar, varför länets produktion av el, värme och förnybara bränslen behöver öka. Företag och
industrier har stora möjligheter att bidra till ökad
produktion, samtidigt som man skapar lönsamhet
för sin verksamhet. Genom att välja lokalproducerad energi kan företag bidra till regional utveckling.
Andelen förnybar energianvändning i länets näringsliv varierar, beroende på typ av företag och industri. För industri- och byggverksamheter i länet är
andelen idag endast runt 15%.50 För övriga tjänster
ligger siffran runt 70%.51
Vad behövs?

För att öka andelen förnybar energi i länet behövs
fler informationsinsatser och utökad rådgivning till
länets företag. Andelen egenproducerad förnybar
energi behöver öka, och generellt en ökad användning av förnybar energi. Framförallt behöver användningen av förnybar energi inom produktionsoch stödprocesser samt i företagets transporter öka.
Oljepannor behöver bytas ut mot förnybara alternativ.
Vad behövs?
• Öka andelen förnybar energi i länet.
• Ökad energirådgivning.
• Ökad förnybar energi inom industri och
transporter.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
Ibid.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
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Energieffektivisering

Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att
hushålla med råvaror och energi. En effektivare
användning av energi är också en av förutsättningarna för att Södermanland 2045 ska nå målet om
netto-nollutsläpp av växthusgaser, detta eftersom
tillgången på biobränslen och förnybar energi i länet i dagsläget är begränsad.
En förutsättning för att fortlöpande hitta och genomföra energieffektiviserande åtgärder är ett strukturerat energiarbete. Ett första steg är att genomföra
en energikartläggning som visar vilka möjligheter
som finns. I Södermanland är företagandet viktigt
och potentialen för energieffektivisering stor. Alla
företag kan bidra genom att effektivisera sin energianvändning för stödprocesser som uppvärmning,

Syftet med energiledning är att
få bättre kunskaper om den egna
energianvändningen, till exempel genom att
göra en energikartläggning. Därmed ges
möjlighet att planera för energieffektivisering
och eventuell egenproduktion av energi.

ventilation och belysning. Störst potential finns
dock inom industriverksamheter, där även energianvändningen inom produktionen kan effektiviseras. Energieffektivisering ger, när det genomförs på
ett strukturerat och systematiskt sätt, ökad konkurrenskraft för det enskilda företaget och bidrar till
näringslivets utveckling i länet i stort. En utmaning
är dock att hitta drivkrafter för energieffektiviseringsåtgärder även i de mindre företagen.
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Vad behövs?
För att öka energieffektiviseringstakten behövs,
som nämnts, ett systematiskt och strukturerat energiarbete i företagen i länet. Många verksamheter
har potential för ett ökat restvärmeutnyttjande. Alla
företag i Södermanland behöver i större utsträckning uppmärksamma energiledning¬ och systematiskt arbeta med detta – det vill säga mäta, planera,
åtgärda och följa upp sin energianvändning.

Ett systematiskt och cirkulärt energiarbete innebär
bland annat ett ökat tillvaratagande av restvärme,
exempelvis vid elproduktion av biobränsle, för uppvärmningsändamål i lokalsamhället. Genom att
skicka ut industriell restvärme på fjärrvärmenätet
kan biobränsle som eldas i kraftvärmeverken frigöras och användas för att ersätta fossila bränslen i
andra delar av samhället. Generellt behöver samverkan mellan olika verksamheter öka, för att optimera
användningen av el och värme. En ökad industriell
symbios kan, utöver minskad energiförbrukning,
även innebära minskat behov av råmaterial och avfallshantering.
I dagsläget finns ett behov av utvecklat stöd och
vägledning till företag, för att i större omfattning
realisera den energieffektiviseringspotential som
finns. Idag finns stöd att få från Energikontoret
Mälardalen och från kommunernas energi- och
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klimatrådgivare, men detta stöd behöver stärkas.
Sammantaget behövs fler stöd- och rådgivningsinsatser till länets små och medelstora företag, både
uppsökande och informationsspridande. Det är även
viktigt att mervärden av energieffektivisering lyfts
fram, såsom ökad lönsamhet och konkurrenskraft
för företagen och länet i stort.
Ökad kunskap om energieffektivisering behövs
även bland kommunernas miljöinspektörer och
länsstyrelsens miljöskyddshandläggare för att integrera ordinarie tillsyn med energitillsyn.
Vad behövs?
• Uppmärksamma energiledning.
• Ökat tillvaratagande av restvärme.
• Kunskap om energieffektivisering behövs
även bland kommunernas miljöinspektörer
och länsstyrelsens miljöskyddshandläggare.

Läs vidare
• Pågående energiprojekt för företag i länet
– Energikontoret i Mälardalen (2020)HYBRIT
– fossilfri stålproduktion — Jernkontoret
(2020)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
• Bioenergi-potential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Fokusområde: Jord- och skogsbruk

Här är vi 2045
Södermanland har ett klimatneutralt och cirkulärt jord- och skogsbruk som minimerat utsläppen
av växthusgaser i den egna produktionen. Gårdarnas resurser utnyttjas effektivt med små förluster i produktionen. Jord- och skogsbruksmarker fungerar som en viktig kolsänka för de kvarvarande växthusgasutsläppen. Länet har ett skogsbruk som mött klimatets förändringar utifrån den
sörmländska skogens förutsättningar.
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Varför är området viktigt?
Utsläpp och upptag av växthusgaser
i jordbruket

Jordbruket har en nyckelposition i omställningen
till ett hållbart samhälle, och bidrar bland annat
genom lokal livsmedelsproduktion och ersättning
av fossila bränslen med förnybara. Jordbruksmark
kan också binda koldioxid. Samtidigt är jordbrukssektorn den största enskilda källan till utsläpp av
lustgas och metan, som är kraftiga växthusgaser.52
Utsläppen uppkommer i samband med markbearbetning, djurhållning och gödsling. Jordbruket genererar också utsläpp av koldioxid som avges från
jordbruksmarken, men också från användning av
fossila bränslen till arbetsmaskiner, torkprocesser
och uppvärmning av byggnader.53 Jordbruket står
därmed för en inte obetydlig del av Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser. Skulle jordbruksproduktionen i Sverige minska, krävs dock i stället ökad
import av livsmedel och därmed ökade utsläpp i det
exporterande landet.
Utsläpp och upptag av växthusgaser
i skogsbruket

Svensk skog är en förnybar resurs och en stabil
kolsänka, så länge avverkningen understiger tillväxten. Det totala virkesförrådet i Sverige har fördubblats de senaste 100 åren54 och skogen binder kol
från koldioxid, till trädens tillväxt och till mineraljorden i markerna.55 Samtidigt kommer kolförråden
i levande träd och växter att stabiliseras i ett längre
tidsperspektiv, eftersom det inte får plats obegränsat med levande träd i en skog.56 Hur vi förhåller
oss till skogen framöver är därför avgörande för hur
klimatförändringarna utvecklas.

av växthusgaser är därför att återställa dikade torvmarker till våtmark.
Övriga utsläpp från skogen sker till följd av gödsling och dränering. Utsläpp uppstår även från kalhyggen och torvmarker som skapats till följd av
avverkning, samt från bränder som frigör koldioxid
till atmosfären.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Landsbygdslän med potential

En stor del av Södermanlands yta täcks av jordoch skogsbruksmark. Jord- och skogsbruket står
tillsammans för nästan 90 procent av markanvändningen i länet, och för drygt två procent av länets
energianvändning samt tio procent av länets utsläpp
av växthusgaser.59
Av länets befolkning bor hela 48 procent på landsbygden60, 61, och andelen ökar. Även sysselsättningen
på landsbygden ökar i stort, bland annat inom jordoch skogsbruk. I länet finns goda förutsättningar för
ökad produktion av livsmedel och bioråvaror.62, 63
Då mer än halva Södermanland är täckt av skog har
länet ett högre virkesförråd än genomsnittet i Sverige, och dessutom en bra tillväxt genom markens
goda produktionsförmåga.
Som lyfts ovan i rapporten är samverkan ett nyckelord när stora samhällsomställningar ska genomföras. Jord- och skogsnäringarna bedöms här vara
viktiga sektorer i arbetet med att samverka och växla upp arbetet.

De huvudsakliga utsläppen av växthusgaser från
skogen kommer från torvmarker, både i form av koldioxid, metan och lustgas, beroende på innehållet av
kväve och vattennivå57, samt från koldioxid som avges från döda träd och växter under förmultningsprocessen.58 De torvmarker som skapar utsläpp är
ofta dikade våtmarker. Ett sätt att minska utsläppen
52
53
54
55
56
57

46

Naturvårdsverket 2018d.
Naturvårdsverket, 2018d.
Skogssverige, 2020.
Naturvårdsverket, 2018e; 2018f.
Naturvårdsverket, 2018g.
Naturvårdsverket, 2018e.

58 Kolet kan även tillföras marken och stanna kvar i mineraljorden beroende på hur processen utvecklas.
59 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
60 Landsbygd definieras som orter med färre än 10 000 invånare.
61 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2013.
62 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
63 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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Insatsområden
För Jord- och skogsbruk har följande tre insatsområden valts ut:
• Hållbart jordbruk64
• Hållbart skogsbruk65
• Ökad mängd biobaserad energi
Hållbart jordbruk

Det pågår idag ett omfattande arbete i omställningen mot ett hållbart jordbruk. För ett klimatneutralt
jordbruk är det nödvändigt att de växthusgasutsläpp
som beskrivits ovan minskas genom olika åtgärder
där en generell resurseffektivisering, omställning
till fossilfria bränslen och anpassade odlingssystem
som minskar klimatpåverkan är viktiga delar. Jordbruket kan också tydligt bidra till att uppnå klimatneutralitet i samhället i stort genom produktion av
förnybara bränslen, som biobränslen och förnybar
el. Genom att åkermark används som kolsänka kan
ökningen av koldioxid i atmosfären begränsas till
förmån för ett ökat kolförråd i marken. Valet av odlingsmetod har stor betydelse för jordbruksmarkens
potential att fungera som kolsänka.66 Vidare är en
optimering av kvävetillförsel, effektivt markutnyttjande och att hålla jordbruksmarken dränerad av betydelse. Jordbrukare har också goda förutsättningar
att minska sina utsläpp genom olika energieffektiviseringsåtgärder.
Vid rötning av organiskt material kan biogödsel och
biogas tillvaratas. En ökad produktion av biogas i
länet skapar möjlighet att sluta kretslopp i den lokala livsmedelsproduktionen och även bidra till ett
minskat behov av mineralgödsel.
Lokal livsmedelsproduktion har betydelse för den
biologiska mångfalden och skapandet av lokala och
regionala kretslopp. Lokal produktion bidrar även
till ökad krisberedskap, minskar behovet av långväga transporter och bidrar till den lokala ekonomin
(mer om detta beskrivs i insatsområdet Produktion
och konsumtion). En begränsning av jordbrukets
klimatpåverkan bör således inte ske genom mins-
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kad produktion utan genom kunskap om hållbar
markanvändning och åtgärder som minskar produktionens klimatpåverkan.
Mer extremt väder med större variationer i nederbörd kommer att påverka förutsättningarna för
livsmedelsproduktion i Sverige under de närmaste
decennierna. I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema naturhändelserna bli mer omfattande och frekventa.67 Detta innebär att vi behöver öka
vår förmåga att bedöma konsekvenser av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv
och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till exempel översvämningar och torka, ska
hanteras.
Vad behövs?

För att ställa om länets jordbruk och öka livsmedelsproduktionen behövs kompetensutveckling, rådgivning och investeringsstöd riktat till länets jordbrukare. Fortsatt tillämpad forskning, användning
av innovationer, ny teknik, alternativa metoder och
nya samverkansformer krävs för att tackla de utmaningar jordbruket står inför. Ökad livsmedelsproduktion leder till högre självförsörjningsgrad i länet
vilket är i linje med den regionala livsmedelsstrategin. Det är här viktigt att detta sker så effektivt
som möjligt såväl ur ett energiperspektiv som med
hänsyn till t.ex. användning av vatten.
Exempel på åtgärder som ökar markens kolinlagring är långliggande vallar och betesmarker, minskad jordbearbetning och medvetna val av växtföljder. Denna typ av åtgärder minskar också risken för
markpackning och ökar dräneringen. Andra möjligheter att öka markens kolinlagring är att anlägga
våtmarker på mullrik mark och utdikade torvmarker. På detta sätt återställer man viktiga naturområden och skyddar biologisk mångfald.
Vidare krävs att tillförseln av kväve i jordbruket
regleras för att minska lustgasavgången från jordbruksmarken, samt att stallgödsel lagras och sprids
med så små utsläpp som möjligt. Samtidigt bör steg

64 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
65 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
67 Exempelvis användning av biokol, långliggande vallar- och betesmarker, precisionsodling med mera.
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tas för att minska metanutsläppen från djurproduktionen och användningen av mineralgödsel.
Även är ett riktat arbete mot konsumenterna i regionen är viktigt för att tydliggöra konsumentens roll
i val av livsmedel, vilket utvecklas i fokusområdet
Produktion och konsumtion.
Vad behövs?
• Kompetensutveckling, rådgivning och
investeringsstöd riktat till länets j
ordbrukare.
• Ökad livsmedelsproduktion för högre
självförsörjningsgrad.
• Åtgärder som ökar markens kolinlagring.

utveckling pågår för att vidareförädla träprodukter
som kan ersätta mer energikrävande material, till
exempel inom byggsektorn.
De negativa effekterna av skogsbrukets utsläpp behöver minskas genom att skötselåtgärder utförs på
rätt sätt och anpassas efter skogsmarkens förutsättningar. För att långsiktigt bevara skogens förmåga
att leverera trädråvara och energi som kan ersätta
de fossila energikällorna krävs att den biologiska
mångfalden säkras. Ett hållbart skogsbruk innefattar även att länet ska vara rustat för kommande klimatförändringar. Ett varmare klimat innebär risk
för hårdare stormar och fler skogsbränder som kan
ödelägga stora skogsarealer.
Vad behövs?

Hållbart skogsbruk

Skogsbrukets markberedning och gödsling bidrar
till utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan bidrar
sådana åtgärder till upptag av växthusgaser i ett
längre perspektiv, via kolinlagringen i den växande skogen. Idag fungerar skogen i Södermanland
som en viktig kolsänka då tillväxten är högre än
avverkningen, vilket gör att mer kol binds än som
släpps ut. Skogen står också för en stor del förnybar
råvara sombland annat ersätter fossila bränslen och

För att uppnå ett hållbart skogsbruk i Södermanland
behövs ökad kunskap om hållbart skogsbruk, gällande avverkning och kolupptag, klimatanpassad
skogsskötsel och resiliens.68 Vikten av att sprida riskerna mellan olika skötselsystem och på fler trädslag behöver lyftas fram. Genetisk variation anpassar skogen till ett förändrat klimat. Det kan också
handla om aktiva val i beståndsvården som att gallra på rätt sätt och i rätt tid för att minska risken för
snöbrott, stormskador och rotröta.

68 Ekosystem med en rik biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar, det vill säga de är mer resilienta. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/
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Vad behövs?
• Ökad kunskap klimatanpassad
skogsskötsel.

Ökad mängd biobaserad energi

Som tidigare nämnts finns inom såväl länets jordbruk som skogsbruk stora möjligheter till ökad lokal
produktion av biobränslen. Detta bidrar till självförsörjningen för arbetsmaskiner och uppvärmning
samt till energibehovet i länet i stort. För ytterligare
fördjupning inom detta område hänvisas till fokusområdena Hållbara energisystem och Resande och
transporter.
Vad behövs?

För att öka mängden biobaserad energi i länets jordoch skogsbruk behöver potentialen för ökad produktion av biogas och biogödsel tillvaratas, i linje
med den drivmedelsstrategi som föreslås i Regional
plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och
elfordon - Södermanland. Kompetensutveckling,
rådgivning och investeringsstöd riktat till länets
lantbrukare behöver utökas. De ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna med att producera mer
bioenergi inom lantbruket måste lyftas fram, som
exempelvis minskat resurssvinn i gårdens kretslopp,
och ökad lokal och regional självförsörjningsgrad.
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Vad behövs?
• Ökad produktion av biogas.
• Tillvaratagande av biogödsel.
• Lyfta fördelarna med att producera mer
bioenergi.
• Kompetensutveckling rådgivning och
investeringsstöd riktat till länets
lantbrukare.

Läs vidare
• Regional plan för väginfrastruktur
förelfordon och förnybara drivmedel –
Södermanlands län remissversion (2019)
• Regional livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019–2030-Tillsammans
för en ökad livsmedelsproduktion! –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Handlingsplan 2019–2021. Regional
livsmedelsstrategi för Södermanlands län
2019–2021. (2019)
• Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Naturvårdsverkets statistik om utsläpp
och upptag av växthusgaser från
markanvändning (LULUCF) 1990–2017.
(2018)
• Strategi för smart specialisering i
Sörmland69 – Region Sörmland (2017)

69 Vikten av att utveckla ett hållbart jord- och skogsbruk är kopplat till Region Sörmlands uppdrag gällande s k smart specialisering.
I regionens strategi för Smart specialisering finns satsningen Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution.
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Fokusområde: Produktion och konsumtion

HÄR ÄR VI 2045
I Södermanland nyttjas de lokala resurserna och landsbygdens förmåga att producera livsmedel
och biodrivmedel, vilket bidrar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. Matsvinnet är minimerat
och det matavfall som uppkommer samlas in och behandlas biologiskt så att växtnäring tillvaratas.
Materialflödena har i stor utsträckning blivit cirkulära. En övervägande del av de varor som
konsumeras utgörs av återvunnet material och återbruk är norm. Inom näringslivet finns ett fokus
på att sälja en funktion eller tjänst, snarare än en produkt. Länet verkar för att konsumtionens
klimatpåverkan minskar kontinuerligt.
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Varför är området viktigt?
Konsumtionsbaserade utsläpp

Målet ett klimatneutralt Södermanland 2045 är
i hög grad beroende av länets invånare. Vår konsumtion ger upphov till utsläpp av växthusgaser
både i Sverige och utomlands, eftersom en stor del
av det vi konsumerar produceras i andra länder. I
Figur h visas skillnaden mellan att enbart beräkna
utsläppen inom Sveriges gränser, produktionsbaserade utsläpp samt konsumtionsbaserade utsläpp. I
nuläget saknas nationella klimatmål som inkluderar konsumtionens klimatpåverkan. Däremot finns
hjälpmedel i form av indikatorer, som kan användas
för mätning och uppföljning avkonsumtionsbaserade utsläpp. För att få en realistisk bild av konsumtionens påverkan måste dessutom alla utsläpp under en
produkts hela livscykel beräknas, inklusive utsläpp
från tillverkning och transport.
År 2016 var Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp
runt 101 miljoner ton, i genomsnitt 10 ton per person.70

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Cirkulär ekonomi

Konsumtionsnivån i samhället är tätt sammankopplad med befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt,
vilka leder till ständigt ökande anspråk på jordens
resurser. För att motverka detta behöver ekonomin
anpassas till naturens begränsningar. En cirkulär
ekonomi innebär en mer effektiv användning av fysiska resurser och energi, vilket innebär att avfallsmängder minimeras samt att material och produkter
återanvänds i nya produktionsprocesser.
Genom att skapa ett kretslopp av resurser, produkter och tjänster uppkommer dessutom nya möjligheter till tillväxt i regionen.
Bioekonomi

En biobaserad ekonomi innebär en övergång från en
fossilbränslebaserad ekonomi till en mer resurseffektiv ekonomisk modell. I en bioekonomi produceras förnybara råvaror genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. En
cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar upp möjligheter för nya lösningar och affärsmodeller som
bidrar till att stimulera en hållbar regional utveckling.

Figur h. Figuren visar skillnaden mellan att beräkna utsläppen inom Sveriges gränser, så kallade
territoriella utsläpp, respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt
produktionsbaserade utsläpp från svenska aktörer.71

70 Naturvårdsverket, 2018a; 2018b
71 Naturvårdsverket, 2018c
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Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Cirkulär biobaserad ekonomi

Södermanlands goda förutsättningar för livsmedelsproduktion går hand i hand med ett stort intresse
för lokalproducerad mat i länet. Intresset har bland
annat tagits tillvara genom projektet Stolt mat. Stolt
mat är numera en vägledning för konsumenter, som
producenter kan använda sig av.72 Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 43 procent av de kommunala inköpen jämfört med ett nationellt snitt på 38
procent.73 Samtliga kommuner samlar även in matavfall till biogasproduktion.

Lokal och cirkulär livsmedelskedja

Generellt kan länets system bli mer cirkulära och
självförsörjningsgraden högre genom lokala insatser. För att ett cirkulärt samhälle ska växa fram behövs ett större fokus på tjänster istället för produkter och att dela, återanvända och reparera istället
för att köpa nytt. Genom att skapa nya produkter av
återvunnet material minskar behovet av nytillverkning. I länet finns ett föregångsexempel för möjligheterna till återbruk i ReTuna Återbruksgalleria i
Eskilstuna.
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för
att styra länets och kommunernas klimatpåverkan i
hållbar riktning. Enligt Upphandlingsmyndigheten
görs 18 000 upphandlingar varje år till ett värde av
706 miljarder kronor74. Genom tydliga miljökrav i
upphandlingarna kan miljö- och klimatpåverkan
minskas i både produktion- och konsumtionsled.
Sammantaget finns goda förutsättningar för att
skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet, och
bygga en grund för företag, organisationer och konsumenter att göra medvetna val.

Insatsområden
För Produktion och konsumtion har följande två
insatsområden valts ut:
• Cirkulär biobaserad ekonomi
• Medvetna konsumenter

72
73
74
75
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Som landsbygdslän har Södermanland goda förutsättningar att producera och förädla många olika sorters livsmedel lokalt, vilket är en viktig utvecklingskraft för länet. Livsmedelsproduktionen
bör anpassas så att maten produceras där förutsättningarna är som bäst för respektive livsmedel.
Det är också viktigt att minska klimatpåverkan
när livsmedel förädlas och transporteras. En lokal
livsmedelsförsörjning är även viktig för att stärka
lokalsamhällets självförsörjning och beredskap.
Södermanlands förutsättningar att producera och
vidareförädla livsmedel beskrivs närmare i den regionala livsmedelsstrategin.75
Minskad konsumtion av köttoch mejeriprodukter

En hållbar konsumtion av kött- och mejeriprodukter är minst lika viktig som hållbar produktion av
desamma. En minskad köttkonsumtion har stor
betydelse för konsumtionens klimatpåverkan, då
produktion av kött- och mejeriprodukter ger stora
utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer dels
av metanutsläpp från idisslande kor och dels från
odling av djurens foder. Å andra sidan finns ett värde i att betande djur bidrar till biologisk mångfald.
Med dessa faktorer sammanvägda finns möjligheter
till positiv utveckling om vi kan minska den totala mängden kött vi äter och samtidigt öka andelen
svenskt naturbeteskött. I Södermanland finns även
goda förutsättningar att välja viltkött, vilket ger lägre klimatpåverkan än kött från uppfödda djur.
Från fysiska produkter till digitala tjänster

Med mindre nyproduktion och mer återbruk skapas
nya marknader och mötesplatser, där delandeekonomi och tjänster är mer i fokus. Digitaliseringen
bidrar också till att ersätta och samutnyttja fysiska
produkter, vilket ger potential att minska miljöbelastningen. Samtidigt finns utmaningar då digitaliseringen också kräver energi. Det är därför viktigt
att säkerställa att energin kommer från hållbara

Läs mer om Stolt mat och märkningen här.
Ekomatcentrum, 2019.
Upphandlingsmyndigheten, 2020.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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energikällor samt att den digitala processindustrin
placeras på platser där det inte råder effektbrist.
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och företag aktörer med stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan genom medvetna energi- och
klimatsmarta val vid upphandlingar och inköp.

Vad behövs?

För att skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet är det nödvändigt att livsmedelsproduktionen
utvecklas i enlighet med målen i den regionala
livsmedelsstrategin. Vidare behövs ett ökat antal
insatser för minskat matsvinn, minskade avfallsmängder, ökad insamling av matavfall samt ökad
återanvändning och återvinning. Ytterligare exempel på åtgärder är att främja samutnyttjande av varor och tjänster på olika sätt.
Vad behövs?
• Skapa förutsättningar för cirkulär
livsmedelskedja.
• Öka återanvädning och återbruk,
exempelvis genom digitalisering.
• Minskad och omriktad konsumtion
av kött.
• Minska avfallet.

Vad behövs?

Hållbarhetsfrågorna behöver lyftas upp tidigt i utbildningen för barn och ungdomar, för att etablera
hållbara vanor och beteenden. Konsumenter måste
motiveras att göra klimatsmarta val som underlättas av tydliga system, exempelvis märkning av livsmedel och varor.
Konsumtionen av livsmedel i länet bör utvecklas i
riktning mot målen i den regionala livsmedelsstrategin. Viktiga aspekter är exempelvis att öka medvetenheten hos konsumenten om vikten av livsmedlets ursprung, produktionssätt och öka kunskapen
om växtbaserade alternativ i länets kommuner.
Vad behövs?
• Märkning av livsmedel och varor.
• Ökad kunskap bland barn och unga om
hållbar konsumtion.

Medvetna konsumenter

Som figur h visar, se Konsumtionsbaserade utsläpp,
är utsläppen från importerade varor större än utsläppen inom Sverige (terretoriellt). Det betyder att
det inte räcker med att minska utsläppen inom Sverige, utan att konsumtionens utsläpp också måste
minska. Länet har länge arbetat aktivt med hållbar
matproduktion och konsumtion. Andra områden
som hållbara transporter (minskade bil- och flygresor) och hållbar konsumtion av produkter är svårare
att styra eftersom de till stor del handlar om beteendeförändringar.
En avgörande faktor för hållbar konsumtion är medvetna konsumenter, som ges förutsättningar och incitament att göra kloka val. Informationsspridning
och regionala insatser för att stödja konsumenterna
är viktiga verktyg för att öka denna medvetenhet.
Utöver privatpersoner är myndigheter, kommuner

Läs vidare
• Mätmetoder och indikatorer för att följa
upp konsumtionens klimatpåverkan –
Naturvårdsverket (2020)
• Regional livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019–2030-Tillsammans
för en ökad livsmedelsproduktion! –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Handlingsplan 2019–2021. Regional
livsmedelsstrategi för Södermanlands län
2019–2021. (2019)
• Upphandla med hänsyn till klimatet –
Upphandlingsmyndigheten (2019)
• Hur kan jag minska min klimatpåverkan? –
Naturvårdsverket (2019)
• Strategi för smart specialisering i
Södermanland – Region Södermanland
(2017)
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Fokusområde: Resor och transporter

HÄR ÄR VI 2045
Resandet i Södermanland sker på ett hållbart och effektivt sätt. Fordonsflottan i länet är oberoende av fossila bränslen. Tillgången till tank- och laddstationer för förnybara drivmedel, kollektivtrafik
och attraktiva gång- och cykelstråk är god. Lokalt producerad el och biodrivmedel används och
bidrar till en långsiktigt hållbar omställning av transportsektorn i länet, samt underlättar omställningen nationellt.
Godstransporter är samordnade och sker på ett energieffektivt sätt lämpligt fördelat mellan järnvägsnätet, sjöfarten och de kvarvarande vägtransporterna. En stor andel av sjöfarten drivs med
förnybara alternativ.
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Varför är området viktigt?
Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.76 Adderat
till detta har antalet utrikes flygresor per invånare
mer än fördubblats sedan början av 1990-talet - idag
står vårt flygande för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige.77
Att anpassa transportsektorn till klimatmålen innebär en stor utmaning. Att förlita sig enbart på teknisk
utveckling av fordon och drivmedel räcker inte för
att nå målsättningarna. Det är därför av stor vikt att
också arbeta för ett hållbart och transporteffektivt
samhälle med en ökad användning av alternativa
färdmedel. Ska det nationella målet om att minska
transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till
2030 kunna nås, måste kraftfulla satsningar göras –
bland annat åtgärder som ökar elektrifieringen och
minskar biltrafiken med 30 procent till år 2030.78

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Efter industrisektorn skapar resor och transporter
de största utsläppen av koldioxid i Södermanland.
Länets stora andel landsbygd, spridda bebyggelse
och stora in- och utpendling medför ett omfattande behov av persontransporter. Södermanland har
generellt god tillgänglighet i transportsystemet
genom förhållandevis korta restider till större befolkningscentra och arbetsmarknadsregioner i hela
Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. Dock
är möjligheterna att pendla med kollektivtrafik
delvis begränsade. En förklaring till detta är bland
annat den spridda bebyggelsen, som bidrar till låg
turtäthet och långa restider i kollektivtrafiken inom
vissa delar av länet.
Södermanland är också ett genomfartslän för godstransporter, med två europavägar, E4 respektive
E20, som står för de största trafikflödena i länet.
Fossilberoendet är idag stort – omkring 80 procent
av fordonens energianvändning består av fossila
drivmedel.79 Ska länets klimatmål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samt netto-nollutsläpp
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till 2045 kunna nås, måste utsläppen från transportsektorn kraftigt reduceras. Järnvägens kapacitet för
gods- och passagerartrafik har potential att utvecklas framöver i och med utbyggnaden av Ostlänken.
I länet finns även två knutpunkter för flyg och sjöfart, Skavsta flygplats och Oxelösunds hamn. Skavsta är landets fjärde största flygplats. Tjänsteresor
med flyg, konsumenteras fritidsresor och import via
flyg bidrar till stora växthusgasutsläpp. Beräkningar
på flygets klimatpåverkan tar dock endast hänsyn
till hur mycket bränsle som förbrukats och vad det
motsvarar i växthusgasutsläpp. Den såkallade höghöjdseffekten som uppstår vid förbränning på hög
höjd (runt 8 000 meter) dubblerar klimatpåverkan
jämfört med om förbränningen skett på marknivå
men ingår alltså inte i beräkningarna.
Sjöfarten är också avgörande för att avlasta vägtransporterna, men även sjöfarten drivs idag till stor
del på fossila drivmedel. I Oxelösunds hamn planeras en LNG80-anläggning för att minska användningen av tjockolja och diesel. På sikt behöver sjöfarten energieffektiviseras, men framför allt måste
förnybara drivmedel som flytande biogas (LBG)
komma till, vilket skulle ytterligare öka efterfrågan
på biogas i länet.
Sammanräknat står inrikes- och utrikestransporter
som passerar Södermanland (inklusive flyg och sjöfart) för 40 procent av länets utsläpp.
Ostlänken har stor betydelse både nationellt och
för Södermanland. Det är en viktig satsning för att
öka transporteffektiviteten i länet och en insats för
klimatomställningen när mer gods kan flyttas från
vägarna och arbetspendling och resor blir mer attraktivt. I takt med urbaniseringen växer Södermanland vilket också ökar behovet av ny järnvägsinfrastruktur.
I Södermanland finns en regional cykelstrategi från
2012. Region Sörmland har i uppdrag att revidera
strategin som förväntas antas i september 2020. Cy-

80 LNG är flytande naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle och består till störst del av metan. Det ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört
med andra fossila bränslen men det finns ändå risker för klimatpåverkan när naturgas används på grund av att det är svårt att förhindra läckage av metan. Metan har en klimatpåverkan som är 25 gånger högre än koldioxid och läckage kan förta klimatfördelen med
naturgas i jämförelse med till exempel bensin.
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kelstrategin fungerar som ett underlag för prioriteringar och utbyggnad av cykelvägar i regionen. Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla
för ett mer hållbart Sörmland. För att kunna följa
hur det övergripande målet uppfylls finns åtta delmål. Arbetet med att uppfylla målen sker inom fyra
strategiområden: Trafiksäkerhet och komfort, Tillgänglighet och cykelvägnät, Utbildning, uppmuntran och påverkan samt Miljö, hälsa och Jämlikhet.

att en sådan utveckling inte leder till ökade utsläpp
av växthusgaser, varför arbete för minskat bilberoende och ökad användning av kollektiva färdmedel
och cykel är centralt.

• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Nya tekniska lösningar som autonoma fordon, digitalisering och intelligenta transportsystem kan också i framtiden bidra till mer energieffektiva fordon
och transporter. Digitaliseringen inom privat och
offentlig sektor kan också bidra till ett mer transporteffektivt samhälle genom att erbjuda digitala
tjänster och öka antalet digitala möten. På landsbygden är utmaningen kring bredbandsutbyggnad som
störst, och för att stimulera denna krävs innovativt
och metodiskt arbete i samarbete mellan offentliga
och privata aktörer.

Transporteffektivt samhälle

Vad behövs?

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där transportresurserna används effektivt och
det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla
istället för att använda energiintensiva trafikslag
som personbil, lastbil och flyg. Samhällsplaneringen spelar en central roll i det långsiktiga arbetet med
att minska transportbehoven.

I stort handlar det om att samhället planeras transporteffektivt. Tillkommande bebyggelse och exploatering bör ske i stråk med kollektivtrafik och
nära hållplatser eller stationer. För att uppnå ett
transporteffektivt län krävs att samhällsplanerare,
beslutsfattare och samhällsmedborgare fattar medvetna beslut för att minska användningen av energiintensiva trafikslag.

Insatsområden
För Resor och transporter har följande två insatsområden valts ut:

Godstransporter och samlad varudistribution

Godstransporter står för en väsentlig del av kommunernas transporter. För att energieffektivisera godstransporterna och minska utsläppen är det
viktigt med goda kopplingar mellan ruttoptimering
och brukande av de olika trafikslagen. Klimatsmarta gods- och varutransporter främjas bland annat
genom ökad fyllnads-/beläggningsgrad samt att
planera in strategiska noder där varutransporter kan
samordnas.
Hållbart resande

Majoriteten av arbetspendlingen i Södermanland
sker idag med bil. Av alla resor gjorda i länet sker
endast 10–15 procent med kollektivtrafik, att jämföra med riksgenomsnittet på 25 procent. En ökad
befolkning medför troligtvis fortsatt ökad pendling,
såväl inom som utanför länets gränser. Det är viktigt
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Exempelvis behöver antalet tjänsteresor minska och
ersättas av webbmöten och ökat arbete hemifrån.
Detta kan möjliggöras med hjälp av bredbandsutbyggnad, vilket är en ständigt pågående utveckling.
Arbetsgivaren spelar en central roll i att möjliggöra
digitala möten. Det behövs resepolicies (exempelvis
gröna reseplaner) som tillåter hemarbete och digitala möten, IT-system som underlättar och att arbetsgivaren tydliggör att ett hållbart resande är viktigt
och har en tillåtande inställning till hemarbete och
digitala möten. System för samåkning och bilpooler
bör utvecklas i ett nästa steg.
Ett ökat bruk av kollektivtrafik, gång och cykel behövs i länet. Detta behöver åstadkommas på flera
sätt genom till exempel påverkansåtgärder och infrastrukturåtgärder, både fysiska och digitala, samt
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informationskampanjer. Ett exempel är att lägga en
grund för goda resvanor hos barn och ungdomar genom ett aktivt arbete i länets skolor.
Pendling med andra alternativ än bil behöver underlättas genom förbättrade pendlingsmöjligheter med
kollektivtrafik, exempelvis genom attraktiva bytespunkter med bil- och cykelparkeringar där man på
ett tryggt och säkert sätt kan byta mellan samtliga
trafikslag. Även fortsättningsvis behövs en fortsatt
utveckling av starka kollektivtrafikstråk med ökat
antal avgångar, fler och bättre placerade hållplatser och åtgärder för prioritering av kollektivtrafiken framför personbilstrafiken, där exempelvis
prioritering av busstrafik i trafiksignaler kan vara
en av åtgärderna. Länets cykelstrategi behöver implementeras och användas för att lyfta upp cykelns
roll i trafiken. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kan
samverka som delar i ett kombinationsresande ur ett
”helaresan”- perspektiv.
Utöver förbättrad infrastruktur behöver länet också
verka för en beteendeförändring hos resenärerna.
Region Sörmland har tagit fram en verktygslåda för
hållbart resande med flera förslag på mjuka styrmedel. Bland dessa finns prova-på-reskort, förslag
på förmånscykel för anställda och cykelkurser för
vuxna.
Vad behövs?
• Ersätta tjänsteresor med digitala möten.
• Öka gång, cykel och kollektivtrafik.
• System för samåkning och bilpooler.
• ”Helaresan”-perspektiv för att möjliggöra
flera transportslag inom en resa.

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Förnybara drivmedel

Södermanland har stor potential att producera biodrivmedel. I Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – Södermanlands
län finns fördjupad information och strategier för
hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel kan ske i länet. I planen presenteras
en drivmedelsstrategi som ska verka vägledande
för offentliga aktörer i länet. Drivmedelsstrategin
pekar ut en tydlig och långsiktig inriktning, vilket
underlättar näringslivets satsningar på ökad produktion av förnybara drivmedel och ökad utbyggnad av infrastruktur. Att utveckla tillgänglighet till
förnybara drivmedel i både stad och landsbygd är
viktigt för länets omställning till en fossiloberoende
fordonsflotta. Även det stora godstransportarbetet i
länet ställer krav på god tillgänglighet till förnybara
drivmedel.
Inget enskilt förnybart drivmedel kan uppfylla hela
fordonsflottans behov. Därför krävs att man arbetar
med flera olika förnybara drivmedel (inklusive el)
parallellt, för att klara övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Helhetssyn och samordning
med utgångspunkten att använda respektive drivmedel där förutsättningarna är som bäst, och där de
gör störst samhällsekonomisk nytta, är därmed centralt. Därför är det viktigt att omställningsarbetet
utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där de förnybara
alternativens hela livscykel beaktas och att hänsyn
även tas till andra samhällsmål, exempelvis de nationella miljömålen och regionala utvecklingsmål.
I Regional plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands län har utvecklingen av Södermanlands läns transportsektor
prognostiserats i fyra olika scenarier, baserade på
olika kunskapsunderlag Dels om potential för ökad
biodrivmedelsproduktion, dels för elektrifiering av
transportsektorn. I samtliga scenarier är det tydligt
att Södermanlands län inte kan nå målet om 70 procents reduktion av koldioxid enbart genom att ställa
om till förnybara drivmedel. Det behövs även ener-
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gieffektivare fordon och ett mer hållbart och transporteffektivt samhälle.
Södermanland har potential att producera cirka 1
100 GWh biodrivmedel, varav nästan 500 GWh
biogas (att jämföra med de ca 50 GWh biogas som
produceras i dag). Elektrifiering av transportsektorn utvecklas ständigt, i slutet av 2018 fanns nästan
130 publika laddpunkter Södermanlands län. Utbyggnaden av laddinfrastruktur sammanfaller med
de utmaningar i elnäten som beskrivs under fokussområdet Hållbara energisystem. En väl genomtänkt
utbyggnad av laddinfrastrukturen blir därför viktig.
I framtiden blir det allt viktigare med innovativa
lösningar för att tillvarata den eleffekt samhället
har att tillgå. När det gäller elfordonsutvecklingen
kan det rent konkret handla om att utnyttja effekten
smartare, till exempel genom att ladda batterier på
tider då eleffekten inte är fullt utnyttjad.
Vad behövs?

För att uppnå en ökad andel förnybara drivmedel
krävs att infrastruktur för ladd- och tankstationer
utvecklas i linje med länets handlingsplan Regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel – Södermanlands län.81.
Planen presenterar en drivmedelsstrategi. Strategin
pekar särskilt ut el (inklusive vätgas) och biogas
som viktiga för länet och etanol i andrahand. El och
biogas hamnar högst upp i prioritetsordningen då
dessa drivmedel är de drivmedel som bäst sammanfaller med regionalt uppsatta mål. El och biogas är
även de drivmedel som produceras lokalt och som
det finns goda förutsättningar för att öka produktionen av utifrån de regionala aktörernas rådighet.

Vad behövs?
• Öka produktionen av biogas i länet.
• Öka efterfrågan av förnybara drivmedel,
använd kollektivtrafiken.
• Implementera förslagen i Regional
plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands
län.
Biogas

Södermanland har som tidigare nämnts mycket hög
potential att öka biogasproduktionen. För att skapa incitament krävs större efterfrågan. I Regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel – Södermanlands län understryks vikten
av kollektivtrafikens roll i detta. Kollektivtrafiken
utgör en viktig drivkraft i utvecklingen av produktion av förnybara drivmedel samt etablering av ny
infrastruktur för förnybara drivmedel. Detta illustrerasbland annat av erfarenheter från kollektivtrafikens biogasanvändning, som initierat etableringen
av publika tankstationer för biogas i Sverige som nu
vidareutvecklas av privata aktörer.
Majoriteten av de produktionsanläggningar för biogas som finns i Sverige idag har kommit till stånd
tack vare en stor och långsiktig efterfrågan på biogas från kollektivtrafiken. Utan stora, stabila och
långsiktiga kunder är det svårt att göra investeringar i nyproduktion av förnybara drivmedel i regionen. Kostnaden för gastankställen är betydligt lägre
när infrastrukturkostnaden kan delas med en depå
för kollektivtrafiken. Val av drivmedel inom kollektivtrafiken har därmed stor inverkan på potentialen
för och kostnadseffektiviteten i etablering av infrastruktur för förnybara alternativ i länet.

80 Länsstyrelsen i Södermanland, 2019.
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Elektrifiering

Enligt samma princip som för biogas kan nätförstärkningar i anslutning till elbussdepåer få betydelse för utbyggnaden av snabbladdning för andra
fordon (till exempel personbilar och lastbilar) och
nyttjande av vätgas inom kollektivtrafiken kan få
betydelse för utbyggnaden av publika tankstationer
för vätgas.
Personbilar bedöms vara det transportslag som i
särklass störst utsträckning elektrifierats fram till
2030 då de ofta nyttjas för transporter som lämpar
sig särskilt väl för batteridrift, nämligen relativt
korta dagliga regelbundna körsträckor med låg belastning och långa tidsperioder då fordonet står stilla och kan ladda med låg effekt. I Södermanlands
län fanns det i slutet av 2018 cirka 1 030 laddbara
personbilar. Antalet laddbara fordon 2020 har uppskattats genom att extrapolera de senaste fem årens
positiva utveckling med ett andragradspolynom vilket ger cirka 2 000 laddbara fordon år 2020.

Läs vidare
• Regional cykelstrategi för Sörmland - En
regional strategi och cykelvägsplan för att
stärka aktivt resande och hållbar mobilitet
REMISSVERSION 2020 Region Sörmland
(2020)
• Om Ostlänken – Trafikverket (2020)
• Verktygslåda för åtgärder inom hållbart
resande – Region Sörmland och
Sörmlandstrafiken (2020)Regional
plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands län,
remissversion (2019)
• Länsplan för regional transportinfrastruktur
för Södermanlands län 2018–2029
Region Sörmland (2018)
• Södermanlands regionala
trafikförsörjningsprogram –
Kommunalförbundet Södermanlands
Kollektivtrafikmyndighet (2017)
• Regional cykelstrategi för Sörmland (2012)
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2018–2029. https://regionsormland.se/siteassets/utveckling-och-kultur/regional-utveckling/ltpsormland-2018-2029-slutversion_181008.pdf [Åtkomst 2019-02-22]
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Sammanträdesdatum
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KS 2020/475

Upphävande av riktlinjer för allmänna handlingar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar, inklusive e-post och internet i Vingåkers kommun (Ks § 176/2003).
Sammanfattning av ärende
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun antogs av kommunstyrelsen 2003 och innehåller information om
vad som är en allmän handling, hur e-post ska hanteras i kommunen samt information
om hur internet ska användas.
Då innehållet i riktlinjen numera antingen anses vara utdaterat, en upprepning av
lagstiftning eller sådant som är upptaget i andra styrdokument kan riktlinjen upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-27
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunikationschef
Nämndsekreterare
IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-04-27
Handläggare

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

KS 2020/475

Beslut om upphävande av Riktlinjer för hantering av
allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar, inklusive e-post och internet i Vingåkers kommun (Ks § 176/2003).
Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun antogs av kommunstyrelsen 2003 och innehåller information om
vad som är en allmän handling, hur e-post ska hanteras i kommunen samt information
om hur internet ska användas.
Då innehållet i riktlinjen numera antingen anses vara utdaterat, en upprepning av
lagstiftning eller sådant som är upptaget i andra styrdokument kan riktlinjen upphävas.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av nämndservice i samarbete med IT-avdelningen.
Bakgrund
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun antogs av kommunstyrelsen 2003, då både internet och e-post får
anses ha varit relativt nytt i samhället. Det är inte omöjligt att tänka sig att ett behov
fanns för tydliga riktlinjer kring hur dessa medier skulle hanteras – inte minst inom
offentlig förvaltning där hanteringen av dessa nya medier i stor utsträckning hade en
inverkan på hanteringen av allmänna handlingar.
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndservice har påbörjat en revidering av de riktlinjer som faller inom enhetens
ansvarsområde. Nämndservice anser att Riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar, inklusive e-post och internet i Vingåkers kommun bör upphävas då den till
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stora delar innehåller rena upprepningar av lagtext och därutöver sådant som numera
istället regleras i förvaltningens rutiner.
Punkt 1-6 i riktlinjen utgörs i stora drag av sådant som finns upptaget i lagstiftning.
Det finns inget behov av att upprepa utdrag ur lagstiftning i en riktlinje. Punkt 7-10
utgörs av sådan information som idag regleras i kommunens ärendehandbok antagen
av kommunledningen. Ärendehandboken antogs 2017 och har genomgått en
revidering under 2020. Det finns således inget behov av att upprepa även den texten i
en riktlinje.
Stycket om internet på sidan sju i riktlinjen innehåller information som istället bör
regleras i förvaltningens rutiner antagna av tjänstepersonsorganisationen. Dessa
rutiner underordnas självfallet kommunens IT-policy antagen av kommunfullmäktige.
Vid ett upphävande av riktlinjen kan ändå bilagorna användas. Bilaga ett utgörs av en
mall för fullmakt för postöppning. Att denna fullmakt ska användas finns reglerat i
kommunens ärendehandbok, och den kan således fortsätta att användas. Den
uppdateras kontinuerligt av nämndservice.
Beslut om gallring är fastslaget av kommunstyrelsen i separat beslut från år 2000 (KS
§ 27/2000). Bilaga två i riktlinjen påverkas således inte av upphävandet av riktlinjen i
sin helhet. Innehållet i bilaga tre utgörs dels av information som redan finns reglerat i
kommunens ärendehandbok, dels av information som är en direkt upprepning av
innehållet i stycket om internet i riktlinjen. Ett upphävande av riktlinjen innebär
således att innehållet i bilaga tre istället regleras i kommunens ärendehandbok och i
rutiner framtagna av IT-avdelningen och fastställda av tjänstepersonsorganisationen.
Sammanfattningsvis är behovet av att revidera och aktualisera kommunens
styrdokument stort. Den aktuella riktlinjen innehåller varken aktuell information eller
vägledning. Ett upphävande av riktlinjen med hänvisning till
tjänstepersonsorganisationens redan fastslagna dokument är således förvaltningens
förslag till beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Bilagor
Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post och internet i
Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunikationschef
Nämndsekreterare
IT-chef
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Ralf Hedin
Kommunchef
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Antagen av kommunstyrelsen 2003-09-OB, §.f,8.!;

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post
och internet, i Vingåkers kommun
Handlingar / e-pos t
1. Inledning
Registrering och diarieföring måste, precis som för andra handlingar, även ske för
elektronisk post. Offentlighetsstrukturen måste vara sådan att det är möjligt att
avgöra olika handlingars rättsliga status, vad som är inkommet, upprättat och när,
Därav är det viktigt att den elektroniska posten skickas till myndigheternas
adresser och inte till handläggarnas privata e-postadresser.
Det är mot bakgrund av detta och bestämmelserna om handlingsoffentlighet i
Tryckfribetsfiirordnil1gen (fF), sekretesslagstiftningen samt arkiviagen som dessa
riktlinjer/ anvisningar tagits fram.

2 Upprättad handling
I TF 2:7-9 §§ anträffas det bestämmelser om när en handling skall anses som
upprättad hos en speciftk. myndighet. Några särskilda regler om IT-upptagningar
har av lagstiftaren inte bedömts som nödvändiga. Samma regler gäller följaktligen
både för handlingar i "traditionell mening" och för IT-upptagningar (företrädesvis
e-post) .
I korthet kan bestämmelserna sägas gå ut på att en handling som skapats hos en
myndighet blir att anse som upprättad då:
l.den fått sin slutgiltiga utformning
2.
när den expedierats
3.om handlingen ej expedierats, anses den upprättad då det ärende det hör till är
J/u/behand/at hos myndigheten.

3 Handlingsoffentlighet samt sekretess

F

"

~

!
.

x

~

Allmänna handlingar och dess offentlighet regleras i TF där det bl.a. tillstås att
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje
svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar" (fF2:1 §).
Lagstiftningen kring handlingsoffentlighet avser primärt att garantera
rättssäkerheten och effektiviteten i förvaltningen av folkstyret. Principen om
allmänna handlingars offentlighet avser till följd därav inte enkom att säkra
material till tryckta skrifter utan är likaledes en mycket viktig kontrollfunktion .
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Det fInns icke desto mindre undantag från huvudregeln om handlingsoffentlighet.
I sekretesslagen regleras också de skyddsintressen som kan motivera undantag
från denna huvudregel. Allmänt gäller att sekretessbelagda handlingar alltid skall
registreras.

4 Allmän handling
I enlighet med TF 2:3 § förstås med allmän handling en framställning som i skrift
eller bild 5~!~t '-~pptagning 50m b n h5? S, ~"ly~ ~m ~ I"lJt>l' :lf1f1nf'lenes uppfattas med
tekniskt hjälpmedel. E n handling är allmän då den förvaras hos en myndighet och
är att anse som inkommen till eller upprättad hos samma myndighet.
När en allmän handling kommit in till eller upprättats hos en myndighet skall
handlingen registreras Htun dd!/m,ål, om det inte är uppenbart att handlingen
saknar betydelse för myndighetens verksamhet (SekrL 15:1). Exempel på
handlingar av ringa betydelse är tidningar, reklam, kursinbjudningar, cirkulär,
statistiska meddelanden, anonyma skrivelser med meningslöst eller obegripbart
innehåll, kallelser till träffar, svar på enkla förfrågningar, meddelanden om önskad
tid för möte m.fl. handlingar av liknande karaktär. Det åligger varje enskild
anställd att avgöra om ett e-postrneddelande som inkommit i den personaliga cpostbreviådan är en allmän handling, eller är utav ringa betydelse för
verksamheten.
Skyldigheten att registrera allmänna handlingar är inte ovillkorlig. Allmänna
handlingar för vilka sekretess inte förekommer behöver inte registreras om
handlingarnas hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling
har kommit in eller upprättats. Detta innebär att handlingarna skall hållas ordnade
på ett alltigenom lättillgängligt sätt - en utomstående skall s.a.s. kunna skaffa sig
en överblick över de handlingar som flnns. Själva registreringen saknar alltså
betydelse för frågan om en handling är allmän eller inte. En handling kan således
vara allmän utan att den blivit diarieförd eller på annat/liknande sätt registrerad.
För att på ett propert förfaringssätt klara de offentligrättsliga kraven när det gäller
e-post är det av synnerligen stor vikt att skapa tydliga riktlinjer och arbetsrutiner
som gör det möjligt att diarieföra och skyndsamt tillhandahålla e-post som är att
betrakta som allmän handling i läsbar form på stället eller i form av
pappersutskrift eller kopia.
I sekretesslagens 1S kapitel anges de minimikrav som gäller på de uppgifter som
skall diarieföras. Datum då handlingen inkommit skall anges, vidare skall diarienummer eller annan beteckning samt i förekommande fall avsändare eller vid
utgående handlingar adressat anges. Dessutom skall det i kort synopsis anges vad
handlingen berör.
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5 Enskild handling
Det finnes e-postmeddclanden som inte är allmänna handlingar trots att
myndigheten kan göra dem läsbara i sitt e-postsystem. Här kan det exempelvis
vara fråga om meddelanden som en anställd får i egenskap av facklig förtroendeman hos myndigheten. Det kan även vara fråga om rent privata meddelanden till
den anställde. Sådana handlingar bör dock inte förekomma i kommunens epostsystem varmed den anställde bör avlägsna dem ur systemet omgående.

6. Delning/underremiss
En speciell sort av kommunikation av arbetsmaterial för synpunkter brukar
benämnas "delning" eller "underhandsrelniss". Enligt vedertaget bruk utgör dessa
s.k. mellanprodukter ingen allmän handling, så länge dc inte expedierats.
Elektronisk post kan användas för att skicka mellanprodukter enligt samma
regelsystem som gäller för ordinär postutdelning. Villkoret är dels att handlingen
är av preliminär beskaffenhet (t. ex. ett utkast), dels att den överlämnats till någon
annan myndighet för att inhämta åsikter i samrådssyfte eller liknande. Det är
viktigt att ge akt på att detta undantag inte gäller tt/kast som ctIJki/d (exempelvis en
konsult) remitterar till nryndiglJeten eller returnerar synpunkt på.

7 Hantering av inkommen e-post
Då ett e-postmeddelande kommer in till en myndighet är det viktigt att trygga att
originalhandlingen inte förändras vid hanteringen ave-posten. I de fall
sekretessbelagda e-postmeddelanden inkommer bör detta omedelbart lyftas ut ur
e-postsystemet och registreras manuellt enligt föreskrifterna i SekrL 15:1.
Anledningen till detta förfarande är att skydds nivån i e-postsystemet normalt är
otillräckligt för att hantera sekretessbelagt material.
Arbetsmaterial, utkast etc. blir, om inga undantag [mns, alltid allmän handliflg om det
skit'kas till en annan myndiglJet. Så även arbetsmaterial och utkast som skickas i
elektronisk form.

8 Myndighetsbrevlådor
För att trygga den personliga integriteten, vid exempelvis sekretessprövning, skall
det finnas en myndighets brevlåda som är skild från övriga personliga brevlådor
(SekrL 15:9-13 §§). Till de s.k. myndighetsbrevlådorna bör all e-post styras som är
allmänna handlingar som skall diarieföras. Den personal som har personliga epostbreviådor skall därvid inneha sådan kunskap om offentlighetslagstiftningen att
de omedelbart tillser att e-post som är att betrakta som allmän handling också
diarieförs.

3 (10)

232

\lingåkers kOnlmUn

E-post som skickas till andra myndigheter skalllnte skickas till de enskilda
tjänstemännens personliga brevlådor utan till ifrågavarande myndighets
myndighets brevlåda. Vid förfrågan om c-postadress skall företrädesvis
myndighetsadress uppges och ej den personliga e-postadressen. Exempel på epost som kan ställas till de personliga brevlådorna är sådana försändelser som är
av ringa betydelse och därav ej att betrakta som allmänna handlingar (se ovan
under rubrik 4).
Myndighetsbrevlådorna i Vingåkers kommun är som följer:

böu(a),v
i n.....srAket.se
--u)'u@,ringaker.se
Fritid@vingakcl'.se
ifo@vingaket.se
v ingakcr.kQmblun@v.ingakcr.se
k01l111.1unst;yrelsen@vin&aker" e
kultur@vingaker. ' c
tniljo@vingakcr.se
soci111@v:ingaker.se
teklliska@vingak r. se

Barn- och utbildningsfönraltningen
Byggnadsnämnden
Fritids förvaltningen
Individ och familjeomsorg
Kommunadress
Kommunstyrelsen
Kulturförvaltningen
Milj ö förvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska fönraltningen

9 Den "personliga" e-postbrevlådan
Utgångspunkten vid offentlig verksamhetsutövning är att datorer, programvaror
och annan informationsutrustning som myndigheten ställer till sina anställdas
förfogande skall användas som redskap i tjänsteutövningen.
Med de personliga e-postbrevlådorna uppstår i regel samma problem som med
personlig adresserad post, när ifrågavarande person är på tjänsteresa, är sjuk eller
är tjänstledig. Av denna anledning, och för att beakta offentlighetsprincipens
efterlevnad skall vid semester, längre ledighet eller sjukdom, den personliga epostbreviådan ställas in för autosvar med hänvisning till bemannad e-postadress
(alternativt myndighetsbrevlädan) inom aktuell nämnd och/ eller förvaltning.
Detta för att den personliga e-postbrevlådan och den inkomna posten inte skall
lämnas obevakad under längre tidsperioder. För att ytterligare försäkra att epostbreviådan inte lämnas obevakad bör varje anställda bemyndiga personalen på
vederbörandes förvaltning att öppna inkommen e-post vid sjukdom och semester
etc.
Eftersom det kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten att,
utan att medgivande till det givits, någon öppnar en annan persons adresserade
post, bör samtliga medarbetare inom kommunförvaltningen ge arbetskollegorna
en skriftlig fullmakt att öppna "privatadresserad" post (konventionell såväl som
elektronisk) vid t.ex. sjukdom och/ eller semester (se bilaga I).
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10 Arkivering och gallring av eMpost
Ävenledes om varje enskild tjänsteman själv skall ombesörja och bedöma
inkommande och utgående e-post för den egna datorn, bör myndigheten ha en
central journal där myndighetens allmänna handlingar förvaras. Detta för att
tillgodose allmänhetens rätt till insyn. Överförs den inkomna eller upprättade
handlingen till pappersformat kan den digitala originalversionen raderas. Denna
radering är godkänd enligt Riksarkivets allmänna gallrings föreskrifter för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6). E-postmeddelanden
och andra handlingar får således raderas om myndigheten bedömer att handlingarna
är av tillfällig eller ringa betydelse. Beslut om gallring av handlingar kan endera
fattas enskilt eller i anslutning till särskild arkivbildningsplan för verksamheten. En
viktig implikation av föreskrifterna beträffande gallring är att enskild handläggare
inte ges mandat att gallra "efter eget bevåg" då all gallring skall ske med stöd av
det gallringsbeslut som hal' fattats (för aktuellt gallringsbeslut se bilaga II).
Ovanstående genomgång kan, i pedagogiskt syfte, sammanfattas i nedanstående
figur.
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Figur 1. Hantering av inkommen handlingar/e-post
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Källa: Stadskontoret 1999
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Internet
Internet utgör, analogt med e-postsystemet, ett av många arbetsverktyg som den
anställde förfogar över för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Den
anställde har därför ett ansvar för att internet skall användas för att efterforska
information som behövs i det dagliga arbetet.
Då användaradressen alltid kan spåras vid uppkoppling mot internet, är det
särskilt viktigt att betänka att varje anställd representerar Vingåkers kommun i all
slags kommunikation på internet. Internetadressen registreras genom en s.k. URLadress, ett sorts "personnummer" som registrerar varje användare. Detta innebär
att användarens inloggningsnamn registreras offentligt på de sidor som
kommunens personal använder från tjänstedatorn.
Det är otvivelaktigt och därtill ovillkorligt oantagbart att finna Vingåkers
kommunadress på internetsidor som kan relateras till pornografi, rasism och andra
kontroversiella mötesplatser.
Vid hemtagning av mer/program från internet gäller följande:
1. Filer som kräver stort håtddiskutrymme skall inte laddas ned
2.

Filer från okända hemsidor, databaser och liknande skall inte laddas ned

3. Det är inte heller tillåtet att ladda ned program till datorn ftån internet som
inte godkänts av IT-avdelningen. Detta gäller såväl ''shareware'' som 'Jreeware",
dvs. program som bara kan användas gratis en kort tid och sådana program
som är helt gratis. Som ett led i detta, och för att i övrigt stävja
okynnessurfning, har kommunen köpt in en programvara som gör det möjligt
att ha exakt uppsikt övet vilka internetsidor som varje registrerad användare
besöker.

I bilaga III följer en sammanfattning över den framlagda framställningen i
skriftlig form. Denna synopsis är avsedd att delas ut till den personal 100m
Vingåkers kommunförvaltning som berörs av ovanstående riktlinjer.
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Bilaga I

FULLMAKT

Hänned godkänner jag att de personer på kommunförvaltningen som har till
arbetsuppgift att ombesörja för postutdelningen öppnar min inkommande post
11

.

11
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.\

PU:;L)

Därtill godkänner jag att personalen vid min föt-valtning ges möjlighet att öppna
min inkommande elektroniska post då jag själv är förhindrad från detta
Jag är även medveten om mitt ansvar att, på daglig basis, öppna och handlägga all
min inkommande post (inklusive den elektronisk posten)
Jag har också läst igenom och handlar i enlighet med de riktlinjer som finns
uttryckta i kommunens. "Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive
e-post och internet, i Vingåkers kommun." Jag är därjämte införstådd med att
arbetsgivaren har möjlighet att kontrollera vilka sidor på internet som jag besöker.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Bilaga II

VINGÅKERS KOMMUN
KansUförvaltn in gen

2000-01-17

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse
Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hot>
samtliga nämnder och förva1tningar om det inte finns avvikande regler om
bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i foreskrifter eller beslut
som grundar sig på lag.

Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin
funktion är av tillfällig eller ringa betydelse hos kommunen
Under förutsättningar som här anges skall handlingar gallras när de inte
behövs fOr kommunens verksamhet. Gal1ring får endast ske under
förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att
handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och
forskning.

1. Övertaliga kopior och dubbletter.
2. Inkomna eller upprättade framställningar, enkäter som utgör underlag till
en rapport, förfrågningar och meddelanden av tillfallig betydelse eller
rutinmässig karaktär.
3. Handlingar inkomna för kännedom och som inte föranleder någon åtgärd
eller tillförs sakuppgift i ärendet.
4. Inkomna handlingar som inte berör kommunen verksamhetsområde, eller
som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte'kräver
vidarebefordran till annan myndighet eller enskild fOr åtgärd, bl a
cookiefiler.
5. Register, liggare, listor och andra tillfålliga hjälpmedel, som tillkommit
för att underlätta kommunens arbete och som inte är av betydelse för
sökning i arkivet.
6 . Loggar för elektronisk post och fax samt s k cacheminne, cookiefiler och
globalfiler och andra s k temporary internet filer, andra administrativa
system eller uppföljning och kontroll av driftssäkerhet och datasäkerhet
under förutsättning att de inte längre behövs för återsökning av de
handlingar som har inkommit till eller utgått från kommunen och som
ska bevaras .
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7. Handlingar som utgjort underlag för kommunens interna planering och
verksamhetsredovisning, när sammanställningen eller arman bearbetning
har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har
någon funktion.
8 . Externt reklammaterial och broschyrer oavsett om handlingarna har
inkommit via traditionell post, elektronisk post eller via Internet, t ex
inbjudningar till kurser, seminarier eller konferenser med reklamsyfte
eller s k elektronisk spamming.

Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet
har överförts till nya databärare, eller genom att
handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar
Under de förutsättningar som här anges skall handlingar gallras när de inte
behövs rör kommunens verksamhet. Gallring tar endast ske under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande uppgifter/data, sammanställnings- och sökmöjligheter, samt
möjligheter att fastställa äktheten/ursprungligheten samt att de ursprungliga
handlingarna inte längre har någon funktion.
1. Handlingar som har inkommit till kommunen eller expedierats från

kommunen i elektronisk form, t ex e-post eller via internet, om handlingarna har överförts till annat format eller annan databärare, t ex genom
utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen medfört ringa
förlust. För att fOrlusten skall anses ringa, krävs att handlingarna inte är
autenticeråde genom elektronisk signatur eller motsvarande. De får heller
inte vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade.
2. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, t ex
webbsidor, under förutsättning att handl ingarna har överförts till annal
lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överfcki\,gen
innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom
kommunen, t ex genom elektroniska länkar, tar en bedömning göras i
varje enskilt fall av länkarnas värde.
Sådana handlingar som avses i första stycket och som är felaktiga eller
inaktuella, under fömtsättning att de ersätts av rättade/uppdaterade
handlingar.
3. Handlingar som inkommit till kommunen i icke autenticerad form, t ex
fax, e-post eller via internet, om en autenticerad handling med samma
innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte har påförts några anteckningar av betydelse for kommunens
beslut eller for handläggningens gång. Om den första inkomna handlingen påfOrts ankomststämpel bör den bevaras till dess att ärendet har
avslutats, om inte ankomsttiden dokumenterats på annat sält, t ex i
diarium eller lätt tillgänglig loggli5ta.
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I de fall ärendet rör myndighetsutövning mot enskild bör handlingen
bevaras till dess att överklagandetiden har löpt ut.
.... 4. Handling som inkommit till kommunen i fonn av meddelande i röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.
5. Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av registerkaraktär, vilka
tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel,
under fOrutsättning att rättning har skett.
6. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium,
under förutsättning att de inte längre behövs får sitt ändamål, t ex arkivexemplar av ADB-upptagningar oc~ mikrofilm (säkerhe.ts-, mellan- och
bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt ADB-upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlful eller
spridning av handlingar.

Återsändande av ansökningshandlingar till sökande som ej
erhållit anställning
1. Betygshandlingar återlämnas till sökande som inte erhållit anställning i
kommunen.
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Bilaga III

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, inklusive e-post
och internet, i Vingåkers kommun
Handlingar/ c-post
Registrering och diarieföring måste, precis som för andra handlingar, även ske för
cleki..rulilsk POSL O[felltlighet~~i..iuh.turen il-l~stc VaL:i såd~ll titt det är n-löjligt att
avgöra olika handlingars rättsliga status, vad som är inkommet, upprättat och när.
Därför är det viktigt att den elektroniska posten skickas till myndigheternas
adresser och inte till handläggarnas privata e-postadresser.
Mot bakgrund av detta och bestämmelserna om handlings offentlighet i
Tryckfrihetsjo'rordningen (fF) , sekretesslagstiftningen samt arkivIagen gäller följande
anvisningar för hantering ave-post i Vingåkers kommun:
1. Regelsystemet beträffande handlingsoffentlighet och diarieföring skall noga
beaktas. Varje nämnd och/eller förvaltning ansvarar för att dess personal får
erforderlig utbildning i dessa regler.
2.

Allmänna handlingar) SOln inkommit till eller upprättats aven
nämnd/ förvaltning, inom ramen för e-postsystemet, skall vara sökbara och
därtill tillgängliga inom respektive enhets diarieföring.

3. Samtliga allmänna handlingar skall skrivas ut och diarieföras eller också måste
ärenden i respektive myndighetsbrevlåda registreras som underlag för
utlämnande av allmänna handlingar. Undantag gäller för handlingar som är av
uppenbar ringa betydelse för verksamheten. Det åligger varje enskild anställd
att avgöra om ett e-postmeddelande som inkommit i den personliga epostbrevIådan är en allmän handling, eller är utav ringa betydelse för
verksamheten.
4. Sekretessbelagda uppgifter får under inga omständigheter hanteras i
kommunens e-postsystem. Inkomna uppgifter av sekretesskaraktär skall
skrivas ut på papperskopia och uppgifterna i e-postsystemet skall därefter
raderas per omgående.

) I enlighet med TF 2 kap 3 § förstås med handling en framställning i skift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En
handling är allmän då den llirvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller
upprättad hos samma myndighet.

9 (10)

241

Vinqåkers kOl'nrnun

5. E-postfunktionen är ett verktyg i tjänsten. För att beakta
offentlighetsprincipens efterlevnad skall vid semester, längre ledighet eller
sjukdom den personliga e-postbrevlådan ställas in för autosvar med
hänvisning till bemannad e-postadress inom aktuell nämnd och/ eller
förvaltning. Detta för att den elektroniska brevlådan inte skalllätnnas
obevakad under längre tidsperioder.
6. E-post som skickas till andra myndigheter bör inte skickas till de enskilda
tjänstemännens personliga e-postbrevlådor utan till ifrågavarande myndighets
myndighets brevlåda.
7. Utbyte av information via den personliga e-postbrevlådan är avsedd för sådan
information som har samband med tjänsteutövningen.
Internet
Internet utgör, analogt med e-postsystemet, ett av många arbetsverktyg SOtn den
anställde förfogar över för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Den
anställde har därför ett ansvar för att internet skall användas för att efterforska
information som behövs i det dagliga arbetet.
Vid hemtagning av ftler/program från internet gäller följande:
1. Filer som kräver stort hårddiskutrymme skall inte laddas ned
2. Filer från okända hemsidor, databaser och liknande skall inte laddas ned
3. Det är inte heller tillåtet att ladda ned program till datorn från internet som
inte godkänts av IT-avdelningen. Detta gäller såväl "shareware" som 'Jrceware",
dvs . program som bara kan användas gratis en kort tid och sådana program
som är helt gratis. Som ett led i detta, och [ör att i övrigt stävja
okynnessurfning, har kommunen köpt in en programvara som gör det möjligt
att ha exakt ttppsikt över vilka internetsidor som varje registrerad användare
besöket.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

KS 2020/473

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i
Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
En punkt har lagts till i delegationsordningen. Denna text är markerad med gult.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-10
Förslag på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

244

vingaker.se

1 (8)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-10
Handläggare

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

KS 2020/473

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i
Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
En punkt har lagts till i delegationsordningen. Denna text är markerad med gult.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchef, säkerhetsstrateg och Västra Sörmlands
räddningstjänst.
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
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska regeringen meddela föreskrifter om förbud
mot eldning utomhus och liknande åtgärder mot brand. I kap. 2 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela
dessa föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. I länsstyrelser och kommuners
föreskrifter regleras och preciseras förbudet mot eldning och liknande förebyggande
åtgärder.
Kommunstyrelsen ansvarar därmed att fatta beslut i enlighet med dessa föreskrifter.
Därför tillkommer punkten ”Beslut om eldningsförbud och förebyggande åtgärder mot
brand, samt beslut om undantag mot förbud” i delegationsordningen. Delegat är
kommunstyrelsens ordförande och ersättare är 1:e vice ordförande alternativt 2:e vice
ordförande.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av revidering eftersom det bör
framgå vilken funktion som har delegation att meddela eldningsförbud.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Författningssamlingen

Klicka och skriv namn
"[Klicka och skriv titel]"
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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.

Se bilaga Agenda 2030: mål 3, 13 och 15.
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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.

Sverige har under de senaste åren drabbats
av flera stora skogsbränder. I mål 3 ingår att
minska antalet döds- och sjukdomsfall till
följd av föroreningar och kontaminering av
luft, vatten och mark. Förebyggande åtgärder
för att förhindra skogsbränder och därmed
stora mängder giftig rök kan bidra till detta
mål.
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I mål 13 ingår att stärka motståndskraften
mot och förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror. Klimatförändringar
med torrare förhållanden har lett till ökad
risk för skogsbränder. Att kommunen aktivt
arbetar med förebyggande åtgärder för att
minska risken är ett led i mål 13.

Mål 15 nämner bland annat att bevara,
återställa och hållbart använda ekosystem
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar,
våtmarker, berg och torra områden. Att
kommunen aktivt arbetar med förebyggande
åtgärder mot bränder bidrar till att försöka
skydda naturområden.
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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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Dokumenttyp
Reglemente
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Delegationsordning för
Kommunstyrelsen
Processägare
Kommunchef

Fastställd

Beslutande

2019-11-14 § 230 Kommunstyrelsen
Senast reviderad Detta dokument gäller för
2020-xx-xx
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kommun

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

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

1.

Allmänna ärenden

1.1

Firmatecknare

Ordförande

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

Kontrasignering sker av
kommunchefen eller vid dennes
förfall HR-chef alt. ekonomichef

1.2

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

Kommunchef

Ekonomichef

Får vidaredelegeras av
kommunchef

1.3

Underteckna handlingar för
Kommunstyrelsen

Ordförande

1:e vice ordförande

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

1.4

Godkännande av förrättning

FBL 15 kap
11 §

Kommunchef

1.5

Utse ombud att föra
kommunens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag

RB 12 kap.
14 §

Ordförande

7

1:e vice ordförande
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1.6

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

1.7

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

1.8

Besluta att utfärda fullmakt
att kvittera postförsändelser
och andra försändelser

1.9

Beslut i så brådskande
ärenden att nämndens beslut
inte kan avvaktas

1.10

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

Överordnad chef

TF 2 kap.
12-14 §§
OSL 10 kap.
14 §

Kommunikationschef

Den enskilde har rätt att få beslut
med besvärshänvisning.
Prövningen av utlämnandet ska
ske skyndsamt

Kommunikationschef

KL 6 kap. 39
§

Kommunchef

Kommunchef

Ordförande

Arbetsutskottet

8

Ordförande
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1.11

Beslut om avvisning av för
sent inkommen överklagande

FL 24, 30 §§. Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationschef

1.12

Beslut om omprövning av
delegationsbeslut

FL 27 §

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationschef

1.13

Yttrande över överklagat
beslut

Delegaten i
ursprungsärendet

1.14

Tolkningsföreträde av
Kommunens
arvodesreglemente för
förtroendevalda

Kommunens
arvodesregle
mente

Ordförande

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

1.15

Tillstånd om att använda
kommunens heraldiska vapen
och logotyp

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

Kommunikationschef

Kommunchef

1.16

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

Kommunikationschef

Receptionist

1.17

Förordnanden enligt GDPR

Kommunikationschef

Kommunchef

9

Exempelvis anmälan om
personuppgiftsincident till
Datainspektionen
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1.18

Beslut om eldningsförbud
och förebyggande åtgärder
mot brand, samt beslut om
undantag från förbud

Lagen om
skydd mot
olyckor kap
2§7

Kommunstyrelsens
ordförande

10

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

Efter samråd med Västra
Sörmlands räddningstjänst
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

2.

Ekonomi

2.1

Bokföringsmässig avskrivning av
fordringar

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

2.2

Anstånd med betalning av fordran

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

2.3

Etablera koncernkonto med
ingående enheter

Ekonomichef

Kommunchef

2.4

Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån inom ram

Ekonomichef

Kommunchef

2.5

Borgensförbindelser till
kommunala bolag inom fastställd
ram

Ekonomichef

Kommunchef

2.6

Övertagande av statliga bostadslån
samt yttrande över sådant
övertagande.

Ekonomichef

Kommunchef

2.7

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 10.000 kronor

Kommunchef

11

Kommentar

Inom av kommunfullmäktige
beslutad borgensram
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2.8

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 50.000 kronor

Ordförande

Högre belopp än 50.000

2.9

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

Kommunchef

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

2.10 Utdelning ur donationsfonder
under kommunstyrelsens
förvaltning

Ordförande

2.11 Placering av donationsmedel

Ekonomichef

2.12 Beslut om tillfredsställande
försäkringsskydd

Ekonomichef

Kommunchef

2.13 Skadestånd eller annan ersättning
inom ramen för kommunens
självriskåtagande enligt
kommunens gällande försäkringar

Ekonomichef

Kommunchef

2.14 Omdisponering av budget mellan
ansvar inom
kommunledningsförvaltningens
- över enhetsgräns

Kommunchef

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

Enhetschef

12
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2.16 Beslut om attestförteckning

Kommunchef

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

Kommunchef

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

Ordförande

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

Arbetsutskottet

2.20 Representation och uppvaktningar

Ordförande

13

Ekonomichef

Aktuell förteckning lämnas till
och förvaras på ekonomienheten.

Belopp över 99.000 beslutas av
Kommunstyrelsen

1:e vice ordförande

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

266

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Kommunstyrelsens
presidium

Upphandlingar som ska hanteras
av Telge inköp AB

Gäller ej Ramavtal gjorda av
Telge Inköp AB

3.

Upphandling

3.1

Godkännande av
förfrågningsunderlag i
upphandlingar som överstiger
beloppsgränsen för
direktupphandling och som
avser enbart Vingåkers kommun

Arbetsutskottet

3.2

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

Budgetansvarig

3.3

Undertecknade av upphandlade
avtal som berör hela kommunen.

Kommunchef

Ekonomichef

3.4

Tilldelningsbeslut

Ekonomichef

Upphandlingssamordnaren

14
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

4.

Personal

4.1

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
kommunchef

Personalutskottet

4.2

Beslut om tillsättning av
tillförordnad kommunchef
under högst 3 månader

Kommunchef

Besluta om att anställa och
avsluta anställning av
förvaltningschef

Kommunchef

4.3

Kommentar

Beslutet sker i samråd med ordförande
Längre perioder beslutas av
personalutskottet
HR-chef

Avser förvaltningschefer i hela
organisationen
Efter samråd med berörd
nämndordförande

4.4

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
enhetschef och områdeschef

Överordnad chef

HR-chef

4.5

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

Överordnad chef

HR-chef

Avser ej fall i 3.1-3.3

4.6

Beslut om uppsägning av
personliga skäl eller avsked

Kommunchef

HR-chef

Avser ej fall i 3.1-3.3

15
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4.7

Ansvar för arbetsmiljöfrågor
efter separat delegation från
Kommunstyrelsen

Kommunchef

Hr-chef

Kan vidaredelegeras till områdeschef eller
enhetschef

4.8

Deltagande i kurser för
kommunchef

Ordförande

4.9

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

Kommunchef

HR-chef

Avser ej kommunchef

4.10

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

HR-chef

Kommunchef

4.11

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

HR-chef

Kommunchef

4.12

Företräda kommunen i
samverkan eller förhandling

MBL 11-14,
38 §§

HR-chef

Kommunchef

4.13

Företräda arbetsgivare i
förhandling

MBL 10 §

HR-chef

Överordnad chef

4.14

Beslut om förbud mot
bisyssla för anställd

AB 8 §

HR-chef

Kommunchef

För lägre inom budgetansvar

16
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4.15

Beslut om disciplinpåföljd

HR-chef

Kommunchef

4.16

Beslut om pensionsförmåner
enligt avtal och policy

HR-chef

Kommunchef

4.17

Lönesättning av Kommunchef

Ordförande

4.18

Lönesättning vid
nyanställning

HR-chef

HR-strateg
Lönehandläggare

4.19

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

Överordnad chef

HR-chef

4.20

Beslut om tidsbegränsade
lönetillägg

HR-chef

HR-strateg
Lönehandläggare

4.21

Beslut om ändrad tjänstetitel

HR-chef

Kommunchef

4.22

Beslut om ledighet för
fackligt arbete och
skyddsarbete

FML
AML

HR-chef

HR-strateg

4.23

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

AB § 10

HR-chef

Kommunchef

17

Efter samråd med oppositionsråd
Lönehandläggare fattar besluten för
Kommunals avtalsområde. Avser ej fall
som rör 3.18

Lönehandläggare fattar besluten för
Kommunals avtalsområde
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4.24

Beställning av
företagshälsovårdstjänster vid
ett första enskilt besök

Överordnad chef

HR- strateg

4.25

Beställning av
företagshälsovård vid mer än
ett besök

HR-strateg

HR-chef

4.26

Ledighet för enskilda
angelägenheter

Lönehandläggare

HR-strateg

4.27

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

HR-chef

HR-strateg

4.28

Ej avtals- eller lagstadgad
ledighet över 3 månader

HR-chef

HR-strateg

4.29

Övriga lag- och
avtalsreglerade personalbeslut

Överordnad chef

HR-strateg

AB § 32

18

Efter samråd med HR-strateg

Efter samråd med HR-strateg
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

5.

Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

5.1

Yttrande till Polismyndigheten enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter avseende affischering

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.2

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter avseende
högtalarutsändning

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.3

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

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.4

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter kommunens mark

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.5

Yttrande i grannelagsrättsliga frågor

Kommunchef

HR-chef

5.6

Beslut om grävtillstånd

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

19

Kommentar

272

5.7

Beslut om att flytta fordon inom område
för parkeringsövervakning

Förordnin
gen om
flyttning
av fordon
i vissa fall
16 §

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.8

Beslut om att flytta fordonsvrak

Förordnin
gen om
flyttning
av fordon
i vissa fall
18 §

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Trafikingenjör

5.9

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

Trafikföro Kultur- och
rdningen
samhällsbyggnadschef
10 kap 3
§ pt 1 a-d

Trafikingenjör

5.10

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikföro Kultur- och
rdningen
samhällsbyggnadschef
13 kap 8
§

Trafikingenjör

5.11

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

Trafikföro Kultur- och
rdningen
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

20
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5.12

Beslut om anläggningsansvarig enlig
ellagen och starkströmsförordningen

Ellagen
Kultur- och
Starkströ
samhällsbyggnadschef
msförordn
ingen

Kommunchef

5.13

Beslut om skyddsjakt för att förhindra
olägenhet för människors hälsa

MB 9 kap
3§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.14

Uppsägning av arrendeavtal för
omförhandling

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.15

Försäljning av tomter för villabebyggelse
enligt fastställt pris

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.16

Upplåtelse av torgplatser

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.17

Upplåtelse av allmän plats för särskilda
ändamål

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.18

Beslut om registrering av lotterier

Upplevelsechef

Upplevelsesamordnare

5.19

Godkänna lotteriföreståndare,
lotterikontrollant

Upplevelsechef

Upplevelsesamordnare

21
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Vingåkers
kommun

22

275

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/476

Insats för att säkerställa kompetensbehov och samtidigt
minska kommunens kostnad för försörjningsstöd
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en riktad insats med syfte att möta
kompetensbehovet i näringslivet i Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upp till 1,2 mkr kan nyttjas för denna insats,
kostnaderna bokförs på ansvarskod 110100 och verksamhetskod 22020
(kommunchef/näringslivsfrämjande åtgärder).
3. Kommunstyrelsen beslutar att insatsen ska pågå till 31 december 2021.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa
åtgärder och resultat från insatsen i samband med de ordinarie
tertialuppföljningarna samt vid årsskiften, med början årsskiftet 2020/2021. Vid
uppföljningen efter andra tertialet 2021 ska förvaltningen också lämna förslag på
hur en fortsättning av arbetet efter 2021 kan genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Med målsättningen att minska antalet försörjningsstödstagare och kostnaden för
försörjningsstöd föreslås ett nytt arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och
socialförvaltningen i Vingåker.
Fokus kommer läggas på en nära samverkan med näringslivet i Vingåker med omnejd
för att hitta företag med anställningsbehov och sedan matcha dessa mot individer
inskrivna på försörjningsstöd.
Näringslivsfunktionen förstärks med en arbetsmarknadskonsulent under projektets
gång och arbetet leds av en inhyrd konsult med tidigare erfarenhet av liknande projekt.
Näringslivsansvarig agerar lots i kontakten med näringslivet. Konsulten har
övergripande ansvar och samverkar med näringslivet samt har kontakt med aktörer i
och utanför kommunen. En projektanställd konsulent kartlägger, matchar och följer
upp arbetet som sker ute i näringslivet. Konsulenten har nära kontakt med utsedd
kontakt på socialförvaltningen.
Målsättningen är att under ett år minska kostnaderna för försörjningsstöd med
1,5 mkr vilket motsvarar att 14 personer med ett genomsnittligt försörjningsstöd på
9000 kr/månad tillförs näringslivet. Om dessa målsättningar nås kan det förändrade
arbetssättet vara självfinansierande från år två.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-03
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-03
Handläggare

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

KS 2020/476

Riktad insats för att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt minska
kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en riktad insats med syfte att möta
kompetensbehovet i näringslivet i Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upp till 1,2 mkr kan nyttjas för denna insats ,
kostnaderna bokförs på ansvarskod 110100 och verksamhetskod 22020
(kommunchef/näringslivsfrämjande åtgärder).
3. Insatsen ska pågå till 31 december 2021.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder och resultat från
insatsen i samband med de ordinarie tertialuppföljningarna samt vid årsskiften,
med början årsskiftet 2020/2021. Vid uppföljningen efter andra tertialet 2021 ska
förvaltningen också lämna förslag på hur en fortsättning av arbetet efter 2021 kan
genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Med målsättningen att minska antalet försörjningsstödstagare och kostnaden för
försörjningsstöd föreslås ett nytt arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och
socialförvaltningen i Vingåker.
Fokus kommer läggas på en nära samverkan med näringslivet i Vingåker med omnejd
för att hitta företag med anställningsbehov och sedan matcha dessa mot individer
inskrivna på försörjningsstöd.
Näringslivsfunktionen förstärks med en arbetsmarknadskonsulent under projektets
gång och arbetet leds av en inhyrd konsult med tidigare erfarenhet av liknande projekt.
Näringslivsansvarig agerar lots i kontakten med näringslivet. Konsulten har
övergripande ansvar och samverkar med näringslivet samt har kontakt med aktörer i
och utanför kommunen. En projektanställd konsulent kartlägger, matchar och följer
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upp arbetet som sker ute i näringslivet. Konsulenten har nära kontakt med utsedd
kontakt på socialförvaltningen.
Målsättningen är att under ett år minska kostnaderna för försörjningsstöd med
1,5 mkr vilket motsvarar att 14 personer med ett genomsnittligt försörjningsstöd på
9000 kr/månad tillförs näringslivet. Om dessa målsättningar nås kan det förändrade
arbetssättet vara självfinansierande från år två.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen tillsammans med
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I syfte att bidra till kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt minska antalet
försörjningsstödstagare och därmed kostnaden för försörjningsstöd föreslås ett nytt
arbetssätt mellan näringslivsfunktionen och socialförvaltningen i Vingåker.
Fokus kommer läggas på att aktivt arbeta med näringslivet i Vingåker med omnejd för
att hitta företag med anställningsbehov.
Processen inleds med att försörjningsstödstagare anvisas till näringslivsfunktionen i
Vingåker. Den kommer att se till att personen skriver in sig i a-kassan, så snart denne
fått anställning. Om personen inte bedöms ha tillräcklig kompetens tar Viadidakt över
för fortsatt handläggning i ordinarie verksamhet. Om personen saknar
arbetsförmåga av betydelse inleds ansökan om sjukersättning.
Ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen ska upprättas.
Målsättningen är att under ett år minska kostnaderna för försörjningsstöd med 1,5 mkr,
vilket motsvarar att 14 personer med ett genomsnittligt försörjningsstöd på 9000
kr/månad tillförs näringslivet. Målet är att projektet i sig ska bli självfinansierande.
Näringslivsfunktionen förstärks med en arbetsmarknadskonsulent på heltid under år
2021. Det förändrade arbetssättet leds av en inhyrd konsult ett antal timmar per vecka
under samma period.
•
•

Näringslivsansvarig ansvarar främst för kontakten med näringslivet.
Konsulten ansvarar för att hålla ihop arbetet, upprätthålla kontakter
med aktörer inom och utom kommunen och delaktig i bearbetning av
näringslivet.
• Arbetsmarknadskonsulenten ansvarar främst för kartläggning och matchning
av kandidaterna samt för uppföljning av kandidater på arbetsplatser och slussning
till Viadidakts ordinarie verksamhet.
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•

Individ- och familjeomsorgen utser en handläggare som kontaktperson mot
näringslivsfunktionen.
Förvaltningens ståndpunkt
Kompetensförsörjning är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna för
näringslivet. Samtidigt är att få personer med försörjningsstöd i arbete en av de
strategiskt allra viktigaste långsiktiga frågorna för Vingåkers kommun. Det skulle inte
bara minska kommunens kostnader utan också bidra till ökad livskvalitet både hos
dem som får anställning och deras närmaste. Inte minst viktigt är den förändring det
innebär att barn ser sina föräldrar gå till arbetet.
Hur väl motiverat det är att göra en satsning på det här området framgår också av att
den bidrar till ett stort antal mål i Agenda 2030, kommunfullmäktiges mål och
barnkonventionen, vilket framgår av checklistorna som följer nedan i tjänsteutlåtandet.
Att arbeta aktivt mot näringslivet för att i Vingåker med omnejd hitta möjliga behov
och arbetstillfällen på det sätt som föreslås i den här insatsen är ett hittills oprövat
arbetssätt i Vingåkers kommun. Liknande åtgärder har gjorts i andra kommuner med
goda resultat. För att arbetet ska falla ut väl behövs förstärkning med en konsult med
gedigen erfarenhet inom området så att insatsen kan bli produktiv redan från start.
Mot den här bakgrunden menar förvaltningen att det finns skäl att pröva ett mer
offensivt sätt att arbeta med att bidra till näringslivets kompetensförsörjning och
samtidigt få personer från försörjningsstöd till anställning. Förvaltningen gör
bedömningen att insatsen, utöver andra positiva effekter, över tid blir
självfinansierande. Därför menar förvaltningen att det är motiverat med den
ekonomiska satsning som krävs det första året, trots det ekonomiska läge kommunen
befinner sig i.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknadskonsulent 600 tkr.
Konsult som leder det förändrade arbetssättet 600 tkr.
Total kostnad 1.200 tkr
Kostnaden föreslås tas från kommunstyrelsens ram och bokföras mot ansvar 110100
samt verksamhetskod 22020. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta 2021
och kan innebära svårigheter att hålla den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen det
året. De kostnadsminskningar som insatsen leder till sker inom socialnämndens
område. Naturligtvis finns det en risk att insatsen inte blir så ekonomiskt framgångsrik
som förvaltningen hoppas. Frågan är dock så viktig att det ändå är motiverat att
genomföra satsningen.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Socialnämnden

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 riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär långsiktigt en bättre ekonomi för
kommunen.

En riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär en ökad framtidstro, ökad självkänsla
och leder till utveckling.

En riktad insats för att få ut fler personer i
riktiga jobb och bort från försörjningsstöd
innebär långsiktig landsbygdsutveckling i rätt
riktning.

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.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.
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En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

285

vingaker.se

10 (12
)

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

En riktad insats för
att säkerställa kompetensbehovet i
kommunens näringsliv och samtidigt
minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd förbättrar möjligheterna
att nå målet.

286

vingaker.se

11 (12
)

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?

De barn och ungdomar vars föräldrar idag får försörjningsstöd och som
kommer i arbete påverkas.

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?

Barn och ungdomar vars föräldrar kommer i arbete för bättre förutsättningar
och villkor inom en rad områden.

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

Det är svårt att svara ja eller nej på den frågan. Insatsen riktas mot vuxna men
de positiva effekterna berör även deras barn och på det sättet kan sägas att
barnens bästa sätts i främsta rummet.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/473

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har överlåtit rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud utomhus
och liknande åtgärder mot brand, åt länsstyrelser och kommuner. Ett tillägg har gjorts
i kommunstyrelsens reglemente § 7 att kommunstyrelsen meddelar förbud mot eldning
enligt förordning om skydd mot olyckor. Den tillagda texten är markerad med gult.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-10
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-10
Handläggare

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

KS 2020/474

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har överlåtit rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud utomhus
och liknande åtgärder mot brand, åt länsstyrelser och kommuner. Ett tillägg har gjorts
i kommunstyrelsens reglemente § 7 att kommunstyrelsen meddelar förbud mot eldning
enligt förordning om skydd mot olyckor. Den tillagda texten är markerad i gult.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchef, säkerhetsstrateg och Västra Sörmlands
räddningstjänst.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska regeringen meddela föreskrifter om förbud
mot eldning utomhus och liknande åtgärder mot brand. I kap. 2 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela
dessa föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. I länsstyrelser och kommuners
föreskrifter regleras och preciseras förbudet mot eldning och liknande förebyggande
åtgärder.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att reglementet bör uppdateras så det framgår att
kommunstyrelsen är ansvarig för att meddela förbud mot eldning enligt förordning om
skydd mot olyckor.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Författningssamlingen

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.

Se bilaga Agenda 2030: mål 3, 13 och 15.
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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.

Sverige har under de senaste åren drabbats
av flera stora skogsbränder. I mål 3 ingår att
minska antalet döds- och sjukdomsfall till
följd av föroreningar och kontaminering av
luft, vatten och mark. Förebyggande åtgärder
för att förhindra skogsbränder och därmed
stora mängder giftig rök kan bidra till detta
mål.
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I mål 13 ingår att stärka motståndskraften
mot och förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror. Klimatförändringar
med torrare förhållanden har lett till ökad
risk för skogsbränder. Att kommunen aktivt
arbetar med förebyggande åtgärder för att
minska risken är ett led i mål 13.

Mål 15 nämner bland annat att bevara,
återställa och hållbart använda ekosystem
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar,
våtmarker, berg och torra områden. Att
kommunen aktivt arbetar med förebyggande
åtgärder mot bränder bidrar till att försöka
skydda naturområden.
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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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Riktat styrdokument
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Reglemente för kommunstyrelsen 2010-12-13
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Senast reviderad
Kommunchef
KF 2020-xx-xx, §
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Beslutande
Kommunfullmäktige
Detta dokument gäller för
Kommunstyrelsen

299

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.
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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 och arkivmyndighet.
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.
Kommunstyrelsen meddelar förbud mot eldning i enlighet med 2 kap 7 § Förordning
(2003:789) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen beslutar även om undantag från
eldningsförbud får ske.
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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-

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.

9§
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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Kommuninvest- borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 8 oktober 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Vingåkers
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Vingåkers kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar regressavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari Vingåkers
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att för Vingåkers kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”). I
Föreningens stadgar framgår villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8
oktober 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den
16 juni 2004, §72. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
(”Garantiavtalet”).
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det är av stor vikt att Vingåkers kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen och avtalen
alltjämt är gällande samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse
(”Bekräftelsen”). På så sätt har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-14
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Skrivelse från Kommuninvest inklusive checklista
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Advokatfirman Lindahl som biträder Kommuninvest
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-07-14

Till kommunstyrelsen

Handläggare

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

KS 2020/317

Kommuninvest – borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 8 oktober 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Vingåkers
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Vingåkers kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar regressavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari Vingåkers
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att för Vingåkers kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”). I
Föreningens stadgar framgår villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8
oktober 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den
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16 juni 2004, §72. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
(”Garantiavtalet”).
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.
Det är av stor vikt att Vingåkers kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen och avtalen
alltjämt är gällande samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse
(”Bekräftelsen”). På så sätt har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt ska gälla
samt att Regressavtalet och Garantiavtalet bekräftas. För undertecknandet av
Bekräftelsen föreslås att det görs av kommunens ordinarie firmatecknare, det vill säga
kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson och kommunchef Ralf Hedin.

Ärendets beredning
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande och de har skickat instruktioner om hur besluten ska se ut samt
en checklista för samtliga medlemmar att agera utifrån. Ärendet har hanterats inom
kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. Samtliga (i nuläget 288 st)
medlemmar i Kommuninvest behöver fatta dessa beslut.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar
har tecknat borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 8 oktober 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 16 juni 2004, §72.
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Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt
gör Kommuninvests verksamhet. Vingåkers kommun undertecknade Regressavtalet
samt Garantiavtalet den 23 september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Vingåkers
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Vingåkers kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
kommunfullmäktige som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse (”Bekräftelsen”) av avtalen. För att
underlätta för medlemmarna krävs endast att en bekräftelse undertecknas och på så
sätt har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Förvaltningens ståndpunkt
Som medlem i Kommuninvest har kommunen, liksom övriga medlemmar, vissa
åtaganden att följa. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bekräfta att
borgensförbindelsen alltjämt ska gälla samt att Regressavtalet och Garantiavtalet
bekräftas. För undertecknandet av Bekräftelsen föreslår förvaltningen att det görs av
kommunens ordinarie firmatecknare, det vill säga kommunstyrelsens ordförande
Anneli Bengtsson och kommunchef Ralf Hedin.

Ekonomiska konsekvenser
Genom detta beslut säkerställs Vingåkers kommuns medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening. Kommunens och de kommunala bolagens kommande
upplåningsbehov kan ske med fördelaktiga villkor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Skrivelse från Kommuninvest inklusive checklista
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar osv
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Advokatfirman Lindahl som biträder Kommuninvest i ärendet

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.

Upplåningsmöjligheter för kommunen och
dess bolag möjliggörs genom medlemskap i
Kommuninvest.

"[Klicka och skriv]"

Finansiering av investeringar i den
kommunala servicen säkerställs.

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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Kommunens och de kommunala bolagens
upplåningsbehov kan tillgodoses med förmånliga
villkor på ett hållbart sätt.

"[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]"

319

vingaker.se

10 (12
)

"[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?

Kommande generationer genom att kommunens upplåning sker på ett tryggat
sätt genom medlemskapet i Kommuninvest.

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 ☒
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På vilket sätt?

Beslutet är nödvändigt för alla medlemmar i Kommuninvest och dess
kommuninvånare oavsett ålder.
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2020 03-25

Vingåkers kommun
Att: Elin Höghielm
643 80 Vingåker

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Vi skriver till dig som kontaktperson för Vingåkers kommun som är medlem
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För .att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8 oktober
2004 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 16 juni 2014.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest
medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Vingåkers kommun undertecknade Regressavtalet den 23
september 2011 och Garantiavtalet den 23 september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Ä ven Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om
preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Vingåkers kommuns
Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Vingåkers kommun innan

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postedress: Box 124, 70142 Örebro' Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700' Fax: 019-12 1198· E-post: jens.larsson@kommuninvest.se· Internet: www.kommuninvest.se
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avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan,
som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med
avtalen, På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl
borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har såväl
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan,
Vingåkers kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Full.mäktige beslutar
Att Vingåkers kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8
oktober 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Vingåkers kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Vingåkers kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2)

Att Vingåkers kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vingåkers
kommun den 23 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

J)

Att Vingåkers kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vingåkers
kommun den 23 september 2011, vari Vingåkers kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för Vingåkers kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Vingåkers
kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits
tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes
upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det
tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning avanslagstiden
måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag,
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midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman
Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till
Förvaltningsrätten i Linköping tillsammans med en begäran om att få en skriftlig
bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten
beträffande aktuellt beslut.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Vingåkers kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt
beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet
endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag
som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för
undertecknandet.
5. Vingåkers kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 maj 2021.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post
ida.karlsson@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regress avtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
att ingången borgensförbindelse av den 8 oktober 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari
Vingåkers kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt
gäller;
att Kommuninvest äger företräda Vingåkers kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;
att regressavtalet undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
att garantiavtalet undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari
Vingåkers kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.

Ort

Datum

För Vingåkers kommun

F öreträdare för kommunen
enligt beslut

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Namnförtydligande

N amnfårtydligande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/55

Svar på motion om förbud mot tiggeri i Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har den 2020-02-18 inkommit med en
motion avseende förbud mot tiggeri. Genom att försvåra eller förbjuda tiggeriet helt
ökar trycket på de EU-länder som inte tar ansvar för sina medborgare till att börja göra
det. Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja sig i dagens Europa, i Sverige eller i
Vingåker kommun.
Lars-Göran Karlsson har tidigare lämnat in en motion där han yrkade på att Vingåkers
kommun bör införa tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Motionen togs upp i
Kommunfullmäktige den 25:e november 2019 och avslogs med motiveringen att det
inte fanns något behov av ordningsföreskrifter som reglerar tiggeri på offentlig plats,
då det inte utgjort något större problem eller verkat som störningsmoment (Kf §135).
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna sedan beslutet den 25: november 2019
(Kf § 135) ej ändrats. Därmed anser förvaltningen att det inte finns något behov av att
införa ordningsföreskrifter/förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-15
Motion förbud tiggeri
Protokollsutdrag Au § 118/2020
Beslutet skickas till
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-06-15
Handläggare

Clara Norell
0151 - 191 50
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/55

Svar på motion om förbud mot tiggeri
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Att ett förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun ej behöver tas fram.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har den 2020-02-18 inkommit med en
motion avseende förbud mot tiggeri. Genom att försvåra eller förbjuda tiggeriet helt
ökar trycket på de EU-länder som inte tar ansvar för sina medborgare till att börja göra
det. Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja sig i dagens Europa, i Sverige eller i
Vingåker kommun.
Lars-Göran Karlsson har tidigare lämnat in en motion där han yrkade på att Vingåkers
kommun bör införa tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Motionen togs upp i
Kommunfullmäktige den 25:e november 2019 och avslogs med motiveringen att det
inte fanns något behov av ordningsföreskrifter som reglerar tiggeri på offentlig plats,
då det inte utgjort något större problem eller verkat som störningsmoment (Kf §135).
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna sedan beslutet den 25: november 2019
(Kf § 135) ej ändrats. Därmed anser förvaltningen att det inte finns något behov av att
införa ordningsföreskrifter/förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun.
Ärendets beredning
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen har besvarat motionen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har den 2020-02-18 inkommit med en
motion avseende förbud mot tiggeri.
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Sverigedemokraterna har under en tid velat förbjuda det organiserade tiggeriet, men
när regering och riksdag vägrar att ta sitt ansvar måste vi agera lokalt. Många
känner sig ofredade då de ska handla eftersom tiggarna ofta sitter just utanför
matbutiker och tigger. Enligt en polisrapport från 2015 uppskattades det att cirka
4700 utsatta EU-medborgare fanns i Sverige för att tigga, upp emot hundra av dessa
var barn. Många av dessa är offer för människohandel som flera domar vittnar om.
Sverige ger redan idag stora bidrag till Rumänien via EU och EU har under det
senaste decenniet satsat miljarder på att hjälpa Rumäniens fattiga. För åren 2014 till
2020 har EU avsatt 336 miljarder kronor (31 miljarder euro), varav ca 51 miljarder
(4,7 miljarder euro) i socialfonder. I början av mars 2018 uppmanade finansminister
Magdalena Andersson (S) folk att sluta ge pengar till tiggare med motiveringen att det
kan bidra till människohandel.
Ingen i Sverige ska behöva tigga till sitt uppehälle, det har vi socialtjänstlagen som
garant för, men övriga medlemsländer inom EU måste ta ansvar för sina egna
medborgare.
Syftet med denna motion är att försvåra för dem som vill utnyttja människor och
underlägga för myndigheter att veta hur länge en medborgare från ett annat EU-land
befunnit sig i Sverige. Idag får man vistas tre {3) månader i ett annat EU-land utan att
söka tillstånd, men om ingen vet när personen anlände kan man heller inte veta hur
länge han eller hon vistats här. Genom att försvåra eller förbjuda tiggeriet helt ökar
trycket på de EU-länder som inte tar ansvar för sina medborgare till att börja göra
det. Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja sig i dagens Europa, i Sverige eller i
Vingåker kommun. Att lägga en slant i tiggarnas kopp och sedan titta åt ett annat håll
kommer inte att hjälpa tiggarnas situation, utan tvärtom kommer fler att utnyttjas för
ekonomisk vinning.
17 december 2018 gav Högsta domstolen i Vellinge kommun rätt att införa ett lokalt
förbud mot tiggeri. Domstolen hänvisar bland annat till att kommuner har vittgående
befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att de måste ha ett visst
syfte och inte vara för långtgående. Samtidigt slår den högsta insatsen fast att det inte
krävs någon särskild utredning för att visa på störningar av en viss omfattning för att
företeelsen - tiggeri i detta fall - ska kunna regleras.
Sverigedemokraterna Vingåker föreslår att kommunfullmäktige:
1.
2.

Att Vingåkers kommun helt förbjuder all tiggeriverksamhet inom kommunen.
Att Vingåkers kommun utanför dom skrivna föreskrifter kan göra undantag till
föreningar att samla in pengar på kommunens utsedda platser.

Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har tidigare lämnat in en motion där
han yrkade på att Vingåkers kommun bör införa tillståndsplikt för tiggeri på offentlig
plats. Motionen togs upp i Kommunfullmäktige den 25:e november 2019 och avslogs
med motiveringen att det inte fanns något behov av ordningsföreskrifter som reglerar
tiggeri på offentlig plats, då det inte utgjort något större problem eller verkat som
störningsmoment (Kf §135).
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Förvaltningens ståndpunkt
Tiggeri är inte förbjudet så länge det inte är påstridigt, tvingande eller rör sig om
människohandel. I de fall som klagomål inkommit har tiggeri kombinerats med andra
förbjudna företeelser och har därmed varit ärende för polismyndigheten. I övrigt har
kommunen ej mottagit några klagomål gällande tiggeri från kommunens medborgare.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna sedan beslutet den 25: november 2019
(Kf § 135) ej ändrats. Därmed anser förvaltningen att det inte finns något behov av att
införa ordningsföreskrifter/förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kostnader är kopplade till beslutsförslaget.
Bilagor
Motion
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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.

Att medborgare inte berövas möjligheten till
välgörenhet är ingen långsiktig strategi för att
motverka fattigdom men det kan ge utsatta individer
möjlighet att temporärt klara sig från extrem
fattigdom.

Att inte förbjuda tiggeri innebär att man ger utsatta
individer möjlighet till rudimentär försörjning.

Att inte förbjuda tiggeri innebär att man ger utsatta
individer möjlighet till försörjning, vilket har en
direkt påverkan på hälsa och välbefinnande.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Att inte förbjuda tiggeri innebär att man ger utsatta
individer ökade möjligheter att få tillgång till rent
vatten och sanitet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Det saknas heltäckande kunskap om tiggarnas
situation och det är osäkert om tiggeri ska betraktas
som ett arbete eller som enskilda individer vädjande
till människors godhet. Om tiggeri ska betraktas som
ett arbete kan de arbetsvillkor som är synliga för en
betraktare inte anses vara godtagbara.
Att människor inte deltar i den officiella
arbetsmarknaden eller näringslivet gör att de inte
kan bidra till den ekonomiska tillväxten på ett
optimalt och rationellt sätt.
Att förbjuda tiggeri bedöms inte bidra till att
inkludera de personer som tigger i samhället och få
in dem i den officiella ekonomin.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Att människor är nödgade att vädja till andra
människors godhet för att få ihop till livets nödtorft
kan inte anses vara jämlikt.
Att förbjuda tiggeri bedöms inte bidra till att
inkludera de personer som tigger i samhället, få in
dem i den officiella ekonomin och göra dem nåbara
för samhällets sociala omsorg.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Att förbjuda tiggeri bedöms inte bidra till att inkludera
de personer som tigger i samhället.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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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?
Tiggeri är ett socialt samspel mellan de individer som tigger, de som lämnar gåvor
och de som bevittnar. Tiggeri kan alltså anses beröra alla ungdomar i kommunen
på något sätt.
Tiggeri kan vara ett sätt för föräldrar att ge sina barn livets nödtorft.
Barn som tigger utelämnas ur denna bedömning då dessa barn omfattas av BLA
BLA LAGSTIFTNINGEN och ska omhändertas av socialtjänsten,

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

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?
Att förbjuda tiggeri bedöms inte bidra till att inkludera de föräldrar som tigger i
samhället, få in dem i den officiella ekonomin och göra dem nåbara för samhällets
sociala omsorg. Eftersom ett förbud inte är ett steg mot att inkludera föräldrarna i
samhället kan ett förbud inte anses bidra till ungdomars rätt till likvärdiga villkor.
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4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Att beröva ett barns föräldrar möjligheten att ta emot välgörenhet eller straffa dem
kan inte anses sätta barnens bästa i främsta rummet.
Tiggeri kan upplevas som främmande och obehagligt av barn- och ungdomar som
bevittnar det. Detta torde dock vara ett marginellt problem.
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Förbjud tiggeriet i Vingåker
Sverigedemokraterna har under en tid velat förbjuda det organiserade tiggeriet, men när
regering och riksdag vägrar att ta sitt ansvar i frågan måste vi agera lokalt. Många känner sig
ofredade då de ska handla eftersom tiggarna ofta sitter just utanför matbutiker och tigger.

)
Enligt en polisrapport från 2015 uppskattades det att cirka 4 700 utsatta EU-medborgare
fanns i Sverige för att tigga, upp emot hund ra av dessa var barn. Många av dessa är offer för
människohandel som flera domar vittnar om.

)

http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-ochpressmeddelanden/Fallande-dom-i-mal-om-manniskohandelj.
Sverige ger redan idag stora bidrag till Rumänien via EU och EU har under det senaste
decenniet satsat miljarder på att hjälpa Rumäniens fattiga. För åren 2014 till 2020 har EU
avsatt 336 miljarder kronor (31 miljarder euro), varav cirka 51 miljarder (4,7 miljarder euro) i
socia lfonder. I början av mars 2018 uppmanade finansminister Magdalena Andersson (S) folk
att sluta ge pengar till tiggare med motiveringen att det kan bidra till människohandel.
Ingen i Sverige ska behöva tigga till sitt uppehälle, det har vi socialtjänstlagen som garant för,
men övriga medlemsländer inom EU måste ta ansvar för sina egna medborgare. Syftet med
denna motion är att försvåra för dem som vill utnyttja människor och underlägga för
myndigheter att veta hur länge en medborgare från ett annat EU-Iand befunnit sig i Sverige.

)

Idag får man vistas tre (3) månader i ett annat EU-Iand utan att söka tillstånd, men om ingen
vet när personen anlände kan man heller inte veta hur länge han eller hon vistats här.
Genom att försvåra eller förbjuda tiggeriet helt ökar trycket på de EU-Iänder som inte tar

)

ansvar för sina medborgare till att börja göra det. Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja
sig i dagens Europa, i Sverige eller i Vingåker kommun. Att lägga en slant i tiggarnas kopp och
sedan titta åt ett annat håll kommer inte att hjälpa tiggarnas situation, utan tvärtom
kommer fler att utnyttjas för ekonomisk vinning.
17 december 2018 gav Högsta domstolen i Vellinge kommun rätt att införa ett lokalt förbud
mot tiggeri. Domstolen hänvisar bland annat till att kommuner har vittgående befogenheter
när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att de måste ha ett visst syfte och inte vara
för långtgående. Samtidigt slår den högsta insatsen fast att det inte krävs någon särskild
utredning för att visa på störningar aven viss omfattning för att företeelsen - tiggeri i detta
fall - ska kunna regleras.
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Sverige Demokraterna Vingåker.
Föreslår att kommunfullmäktige.

Att Vingåkers kommun heltförbjuder all tiggerier
verksamhet inom kommunen.

Att Vingåkers kommun utanför dom skrivna föreskrifter kan göra
undantag till föreningar att samla in pengar på kommunens utsedda
platser.
)

k-~~
Lars-Göran Karlsson.

)

)
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Svar på motion om förbud mot tiggeri i Vingåkers
kommun
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har den 2020-02-18 inkommit med en
motion avseende förbud mot tiggeri. Genom att försvåra eller förbjuda tiggeriet helt
ökar trycket på de EU-länder som inte tar ansvar för sina medborgare till att börja göra
det. Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja sig i dagens Europa, i Sverige eller i
Vingåker kommun.
Lars-Göran Karlsson har tidigare lämnat in en motion där han yrkade på att Vingåkers
kommun bör införa tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Motionen togs upp i
Kommunfullmäktige den 25:e november 2019 och avslogs med motiveringen att det
inte fanns något behov av ordningsföreskrifter som reglerar tiggeri på offentlig plats,
då det inte utgjort något större problem eller verkat som störningsmoment (Kf § 135).
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna sedan beslutet den 25: november 2019
(Kf § 135) ej ändrats. Därmed anser förvaltningen att det inte finns något behov av att
införa ordningsföreskrifter/förbud mot tiggeri i Vingåkers kommun.

Yrkande
Ordförande yrkar på att ändra beslutsmeningen: "att ett förbud mot tiggeri i Vingåkers
kommun ej behöver tas fram" till att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Charlotte Prennfors (M) yrka bifall på motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Charlotte Prennfors (M) bifallsyrkande på motionen mot
förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta att bifalla yrkandet om att ändra
beslutsmeningen till att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och finner att
så är fallet.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-15
Motion förbud tiggeri
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tid och plats
Onsdagen den 19 augusti 2020, kl. 09.05- 11: 15 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Anna Olsson, sekreterare
Anna Lejon (M)

Paragrafer

100 - 121

Sekreterare

~/.~~..... ... ...
Anna ~j

Ordförande

U/ald °C:: I~~
·································~br·
...

· ,;·· r ... s .r. . ., .... .. . .. ..... .

Anneli Bengtsson
Justerande

. ~lrrtk~ u..,
Charlotte Prennfors
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-08-24

Datum för anslagsnedtagande

2020-o4J-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

...

~~... .......................... .
Anna Olsson

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om att det ska sättas
solpaneler på alla kommunens fastigheter
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens fastighetsägande/användande ska
även fortsättningsvis präglas av miljömedvetenhet och att kommunen strävar efter
miljövänliga elförsörjningsalternativ (exempelvis solpaneler) där det är möjligt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens energirådgivning ska även i
fortsättningen inspirera fastighetsägare till goda, hållbara lösningar (exempelvis
solpaneler) där det är lämpligt. Det saknas dock lagligt grund för att förelägga
enskilda husägare att installera solceller.
3. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att
kommunen ska sätta upp solpaneler på kommunens alla fastigheter. Förslagsställaren
uppmanar kommunen att tvinga alla nya hus att ha exempelvis 10% egen el vid ett
nybygge. Förvaltningen konstaterar att solpaneler redan används i stor utsträckning i
det kommunala fastighetsbeståndet. Vad gäller privata fastigheter kan kommunen inte
styra valet av elförsörjning. Kommunen kan dock genom sin energirådgivning som
sker i samverkan med Katrineholms och Flens kommun inspirera fastighetsägare till
goda lösningar ur ett miljömässigt perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-18
Medborgarförslag
Protokollsutdrag Au § 119/2020
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-05-18
Handläggare

Clara Norell
0151 - 191 50
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/552

Svar på medborgarförslag om att sätta solpaneler på alla
kommunens fastigheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Kommunens fastighetsägande/användande ska även fortsättningsvis präglas
av miljömedvetenhet och att kommunen strävar efter miljövänliga
elförsörjningsalternativ (exempelvis solpaneler) där det är möjligt.
2. Kommunens energirådgivning ska även i fortsättningen inspirera
fastighetsägare till goda, hållbara lösningar (exempelvis solpaneler) där det är
lämpligt. Det saknas dock lagligt grund för att förelägga enskilda husägare att
installera solceller.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att
kommunen ska sätta upp solpaneler på kommunens alla fastigheter. Förslagsställaren
uppmanar kommunen att tvinga alla nya hus att ha exempelvis 10% egen el vid ett
nybygge. Förvaltningen konstaterar att solpaneler redan används i stor utsträckning i
det kommunala fastighetsbeståndet. Vad gäller privata fastigheter kan kommunen inte
styra valet av elförsörjning. Kommunen kan dock genom sin energirådgivning som
sker i samverkan med Katrineholms och Flens kommun inspirera fastighetsägare till
goda lösningar ur ett miljömässigt perspektiv.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med yttrande från
miljökontoret samt företrädare för Vingåkershem och Kommunfastigheter.
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
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-10-19 där medborgaren önskar att
kommunen ska sätta upp solpaneler på kommunens alla fastigheter.
”Energismart kommun. Sätt solpaneler på alla kommunens fastigheter. Visa att vi vill
vara smarta och spara på det vi kan. Tvinga alla nya hus att ha exempelvis 10% egen
el vid ett nybygge.”
Kommunfastigheter använder i dagsläget solenergi på Badhuset, Slottsskolan 7-9,
förskolan Äppellunden och äldreboendet Ekgården. Vingåkershem kommer under
hösten 2020 att använda solpaneler i två projekt. Kommunfastigheters och
Vingåkershems vision är att solpaneler ska användas i samtliga projekt vid större
ombyggnader och nybyggnader.
Förvaltningens ståndpunkt
Generellt anser förvaltningen att kommunens fastighetsägande ska präglas av
miljömedvetenhet och att kommunen ska tillämpa miljövänliga
elförsörjningsalternativ som exempelvis solpaneler där det är möjligt.
Vid val av tekniska lösningar måste man ta hänsyn till de enskilda byggnadernas
förutsättningar och beakta tekniska, antikvariska, arkitektoniska, juridiska och
ekonomiska faktorer.
Förvaltningen konstaterar att solpaneler redan används i stor utsträckning i det
kommunala fastighetsbeståndet. Vad gäller privata fastigheter kan kommunen inte
styra valet av elförsörjning. Kommunen kan dock genom sin energirådgivning som
sker i samverkan med Katrineholms och Flens kommun inspirera fastighetsägare till
goda lösningar ur ett miljömässigt perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Effekten av att installera solceller på kommunens alla fastigheter skulle på lång sikt
kunna vara en lönsam investering, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Ur ett kortsiktigt perspektiv skulle en sådan installation dock vara kostsam
och kräva en noggrann ekonomiska avvägning.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista inför beslut
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Kommunfastigheters och Vingåkershems vision är
att solpaneler ska användas i samtliga projekt vid
större ombyggnader och nybyggnader, vilket bidrar
till en hållbar energi för alla. Kommunen kan genom
sin energirådgivning som sker i samverkan med
Katrineholms och Flens kommun inspirera
fastighetsägare till goda lösningar.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Genom att vara innovativa och sträva efter
miljövänliga elförsörjningsalternativ bidrar
kommunen till en hållbar industri.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Genom att kommunen använder miljövänliga
elförsörjningsalternativ kan kommunen även
inspirera fastighetsägare till goda lösningar vilket
bidrar till ett hållbart samhälle.

350

vingaker.se

7 (9)

Användning av solpaneler på kommunens
fastigheter innebär att kommunen genererar sin egen
elektricitet vilket bidrar till en hållbar konsumtion
och produktion ur ett miljöperspektiv.

Att använda solenergi framför andra
elförsörjningsalternativ leder till en minskad
miljöpåverkan.

Att använda solenergi framför andra
elförsörjningsalternativ leder till en minskad
miljöpåverkan, vilket gynnar våra hav och marina
resurser.

Då solenergi har en minimal miljöpåverkan är det ett
fördelaktigt elförsörjningsalternativ för att skydda
vårt ekosystem och främja biologisk mångfald.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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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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Kommunfullmäktige
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Svar på medborgarförslag om att det ska sättas
solpaneler på alla kommunens fastigheter
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens fastighetsägande/användande ska även fortsättningsvis präglas av
miljömedvetenhet och att kommunen strävar efter miljövänliga
elförsörjningsalternativ (exempelvis solpaneler) där det är möjligt.
2. Kommunens energirådgivning ska även i fortsättningen inspirera fastighetsägare
till goda, hållbara lösningar (exempelvis solpaneler) där det är lämpligt. Det saknas
dock lagligt grund för att förelägga enskilda husägare att installera solceller.
3. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit daterat 2019-10-19 där medborgaren önskar att
kommunen ska sätta upp solpaneler på kommunens alla fastigheter. Förslagsställaren
uppmanar kommunen att tvinga alla nya hus att ha exempelvis 10% egen el vid ett
nybygge. Förvaltningen konstaterar att solpaneler redan används i stor utsträckning i
det kommunala fastighetsbeståndet. Vad gäller privata fastigheter kan kommunen inte
styra valet avelförsörjning. Kommunen kan dock genom sin energirådgivning som
sker i samverkan med Katrineholms och Flens kommun inspirera fastighetsägare till
goda lösningar ur ett miljömässigt perspektiv.

Yrkande
Ordförande yrkar på att lägga till en tredje beslutspunkt, att kommunfullmäktige anser
medborgarförslaget besvarat.

Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet om att lägga till en
beslutspunkt gällande att anse medborgarförslaget besvarat och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-18
Medborgarförslag

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2020-08-19

116
(141)

Tid och plats

Onsdagen den 19 augusti 2020, kl. 09.05- Il: 15 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Anna Olsson, sekreterare
Anna Lejon (M)

Paragrafer

100 - 121

Sekreterare

Ann~
Ordförande

. . . . . ...... .~zMu~ . .

Anneli Bengtsson
Justerande

. . ~l~~ . . . . . . . ... . . . . .
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-08-19

117
(141)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum för anslagsuppsättande

2020-08-24

Datum för anslagsnedtagande

2020-~15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

...

~~... .. .. .. .. ....... .. ... ... ... .
Anna Olsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

KS 2020/431

Anmälan av ordförandebeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av ordförandebeslutet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande beslutar med stöd av 2 kap 7 § Förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor, om eldningsförbud inom Vingåkers kommun.
Förbudet gällde mellan 2020-06-23 fram till beslut om föreskriftens upphävande
2020-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Västra Sörmlands räddningstjänst 2020-06-22
Delegationsbeslut 2020-06-23
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Delegationsbeslut 2020-07-01

Justerandes sign
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- - - -e Tjänsteutlåtande

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

Datum
2020-06-22
Diarienummer
2020-000169-001-001
V år handläggare
Marcus Asplund

Förslag till beslut
Västra Sörmlands Räddningstjänst föreslår att Ving åkers Kommun beslutar om
eldningsförbud som gäller från 2020-06-23 klockan 13:00 och fram till rekommendation att
upphäva detta inkommit.
Sammanfattning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anser att det finns ett behov av eldningsförbud för
att förebygga bränder och föreslår därmed att kommunen beslutar om eldningsförbud.
Motivering
Västra SÖlmlands Räddningstjänst har genomfört en sammanvägd bedömning med hänsyn till
lokala förhållanden, rådande väder och skogsbrandrisk. En bedömning har även genomförts
av det förväntade väderläget och skogsbrandrisken över de 5 kommande dagama. Utifrån
detta bedömer Västra Sörmlands Räddningstjänst att det finns ett behov av att föreskriva om
ett eldningsförbud i enlighet med 2 kap. 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor för
att förebygga bränder.

Västra SÖlmlands Räddningstjänst

~

Marcus Asplund
Funktionschef Förebyggande
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Flikx.x

Beslut om Eldningsförbud

Dokumenttyp

Giltighetstid
2020-09-30

Dokumentnamn
Beslut om Eldningsförbud
Processägare
Vingåkers kommun

Fastställd

Senast reviderad

-

Beslutande
KS reglemente §8
Detta dokument gäller för
Vingåkers kommun
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Beslut om eldningsförbud
Vingåkers kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor att för Vingåkers kommun gäller följande:

1§
Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet
omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen
(ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade
så att faran för antändning och spridning är låg.

2§
Förbudet gäller från 2020-06-23 klockan 13:00 fram till beslut om föreskriftens
upphävande.

3§
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vingåkers kommun.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mor eldningsförbudet kan dömas
till böter med stöd av 10 kap. 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vingåker 2020- 06-23

1
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Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

Datum
2020-07-01
Diarienummer
2020-000169-003-001
V år handläggare
Marcus Asplund

Förslag till beslut
Västra Sörmlands Räddningstjänst föreslår att Vingåkers Kommun beslutar om att upphäva
tidigare beslutat eldningsförbud (diarienummer KS 2020/431) från och med 2020-07-01
klockan 12:00
Sammanfattning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anser att det ej är propOliionerligt med ett fortsatt
eldningsförbud för att förebygga bränder och föreslår därmed att kommunen beslutar om att
upphäva tidigare beslutat eldningsförbud.
Motivering
Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en sammanvägd bedömning med hänsyn till
lokala förhållanden, rådande väder och skogsbrandrisk. En bedömning har även genomfölis
av det förväntade väderläget och skogsbrandrisken över de 5 kommande dagarna. Utifrån
detta bedömer Västra Sörmlands Räddningstjänst att det ej längre är proportionerligt att
föreskriva om ett eldningsförbud i enlighet med 2 kap. 7 § Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor för att förebygga bränder.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

~~

Marcus Asplund
Funktionschef Förebyggande
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FÖRFATTNINGSSAMLING
(KS 2020/43 l)

Beslut om upphävande av eldningsförbud

Dokumenttyp

G iItighetstid
Tillsvidare

Dokumentnamn
Beslut om upphävande av
eldningsförbud
Processägare
Vingåkers kommun

Fastställd

Senast reviderad

-

Beslutande
Kommunstyrelsen
Detta dokument gäller för
Vingåkers kommun
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Beslut om upphävande av eldningsförbud
Beslut
Vingåkers kommun beslutar att upphäva beslutet (KS 2020/431) om eldningsförbud i
Vingåkers kommun. Beslutet om upphävande träder i kraft den 2020-07-01 klockan
12:00.
Bakgrund och motivering
Vingåkers kommun beslutade den 2020-06-23 klockan 13:00 med stöd av 2 kap 7 §
förordningen (2003 :789) om skydd mot olyckor om eldningsförbud tills vidare.
Västra Sörmlands Räddningstjänst gör idag bedömningen att risken för skogsbrand har
minskat och bara är måttlig den närmaste tiden. Vingåkers kommun beslutar därför att
det rådande eldningsförbudet inte längre är motiverat och skall upphävas.
Beslut om upphävande fattas av kommunstyrelsens ordförande med stöd av punkt 1.9
i kommunstyrelsens delegationsordning.

Vingåker 2020-07-01

Vingåkers kommun

/!!f!:t~~
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Ks §

xx
(xx)

KS 2020/378

Anmälan av ordförandebeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av ordförandebeslutet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande fattar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 1.8. följande beslut för att säkerställa delegation avseende
personalärenden:
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation att kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningens personal ska utifrån delegationsbeslut
avseende personalärenden anses tillhöra kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation att punkt 1 ska gälla
fram till dess att samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
reglementen och delegationsordningar reviderats och omfattar
personalärenden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2020-06-02
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DE LEGATlONSBESLUT
Datum

2020-06-02
Diarienummer

Säkerställande av delegation avseende
personal ärenden

Beslut

1.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation att kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningens personal ska utifrån delegationsbeslut
avseende personalärenden anses tillhöra kommunledningsförvaltningen.

2.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation att punkt 1 ska gälla
fram till dess att samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
reglementen och delegationsordningar reviderats och omfattar
personalärenden.

Beskrivning av ärendet

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att både
samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens reglementen saknar
skrivningar som reglerar personalpolitik. Huruvida en nämnd har personalansvar
eller ej regleras i nämndernas reglementen genom skrivningen:
Personalpolitik:

X§
XXnämnden är anställningsmyndighet för personal inom XXförvaltningen.
XXnämnden har arbetst,>1varansvaret för arbetsmiljön för personalen inom
XXförval tningen
Avsaknaden av denna skrivning i samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och
fritidsnämndens reglementen innebär att dessa nämnder inte kan besluta om
delegationsordningar som omfattar personalärenden. Kommunstyrelsens
reglemente omfattar denna skrivning dit Kultur- och
samhällsbyggandsförvaltnings personal tidigare hörde då de var område
upplevelse och område samhällsbyggnad.
Kultur och samhällsbyggandsförvaltningen arbetar nu med beslutsunderlag för
nya reglementen och delegationsordningar för förvaltningens områden, vilka
beräknas komma på plast under hösten dock senast årsskiftet 2020/2021. Dock
behöver personalfrågorna hanteras fram till dess utan att de lyfts upp till
kommunfullmäktige, vilket skulle vara fall et idag. En lösning på detta är att låta
personalen omfattas av kommunstyrelsens reglemente genom att besluta att de
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anses höra till kommunledningsförvaltningen i personalärenden enligt
kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutet skickas till

Kultur- och samhällsbyggnads förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt 1.8.

~~;§&u~
Kommunstyrelsens ordförande
Vingåkers kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet.
Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunstyrelsens ordförande
2020-05-30, Avtal mellan Outdoor Map AB och Vingåker kommun om tjänsten
Naturkartan, KS 2018/347
2020-06-03, Arrendeavtal mellan Vingåker kommun och Sörmland Vatten och Avfall
AB, KS 2020/303
2020-06-11, Köpebrev för fastighet, KS 2020/356
2020-07-14, Avtal mellan Vingåkers kommun och Kommuninvest AB om låneavtal
via internet samt anslutna tjänster, KS 2020/471
2020-07-23, Fullmakt till kultur-och samhällsbyggnadschef att ansöka om
lantmäteriförrättning, KS 2020/320
2020-07-23, Fullmakt till kultur-och samhällsbyggnadschef att ansöka om
lantmäteriförrättning, KS 2020/364
Kommunchef
2020-06-26, Bekräftelse på avtalsförlängning enligt delegation av kommunstyrelsen,
KS 2017/343
2020-05-28, Avtal mellan Vingåker kommun och Freshworks Inc om nytt
helpdesksystem, KS 2020/366
2020-07-0,3 Avtal mellan Vingåkers kommun och Aktiv Baggetorp om skötsel för
badplatsen Sjögölet, KS 2020/392
2020-07-03, Avtal mellan Vingåkers kommun och Högsjö Bollklubb om skötsel av
Högsjö badplats, KS 2020/392
2020-07-03, Avtal mellan Vingåkers kommun och Gropptorps idrottsförening om
skötsel av kommunal badplats, KS 2020/392
Kultur – och samhällsbyggnadschef
2020-06-30, Hyresavtal för lokal till restaurangverksamhet på Sävstaholms slott, KS
2020/456
2020-06-26, Beslut om förordnande som tf förvaltningschef, KS 2020/464 perioden
2020-07- 06—2020-07-19 KS 2020/464
Justerandes sign
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2020-06-26, Beslut om förordnande som tf förvaltningschef, KS 2020/464 perioden
2020-07- 20—2020-07-26 KS 2020/464
2020-06-26, Beslut om förordnande som tf förvaltningschef, KS 2020/464 perioden
2020-07- 27—2020-08-16 KS 2020/464
2020-07-10, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/468
2020-07-17, Beslut om upplåtelse av torgplats - försäljning av konfektyr, KS
2020/477
2020-07-22, Beslut om beviljat grävtillstånd, KS 2020/482
2020-07-21, Upplåtelse av torgplats, KS 2020/483
Tillförordnad kultur- och samhällsbyggnadschef
2020-08-14, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/511
2020-08-12, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/512
2020-08-1, Beslut om upplåtelse av torgplats, KS 2020/513
2020-07-29, Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/98
2020-07-29, Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/466
Ekonomichef
2020-06-12, Avtal mellan Payex Sverige AB och Vingåker kommun om kortinlösen
för kassaterminal, KS 2020/416
HR- chef
2020-06-11, Lokalt kollektivavtal om heltidsmått inom delar av individ-och
familjeomsorgen i Vingåkers kommun, KS 2020/403
Trafikingenjör
2020-06-25, Yttrande gällande stängning av enskild väg till allmän väg 52 i Vingåkers
kommun, KS 2020/349
2020-05-25, Beslut om grävtillstånd KS, 2020/358
2020-06-02, Yttrande gällande transportdispens för sträckan Norrköping- Vingåker,
KS 2020/377
2020-06-10, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen -uppträdande i
Tennisparken, KS 2020/384
2020-06-12, Beslut om grävtillstånd KS 2020/399
2020-06-17, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen -antikmarknad
KS, 2020/404
Justerandes sign
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2020-07-07, Yttrande över ansökan om tillstånd för uteservering, KS 2020/426
2020-06-23, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – utställning i
Tennisparken, KS 2020/435
2020-06-25, Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/440
2020-08-13, Yttrande över försäljning på offentlig plats, KS 2020/502
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KS 2019/ 698
KS 2020/84
KS 2020/84
KS 2020/127
KS 2020/29
KS 2020/286
KS 2020/408
KS 2020/409
KS 2020/410
KS 2020/439
KS 2020/442
KS 2020/443
KS 2020/451
KS 2020/486

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Datainspektionen – Beslut om avslut av ärende om anmälan, 2020-06-26
Västra Sörmlands räddningstjänst– Sammanträdesprotokoll 2020-05-25,
Västra Sörmlands räddningstjänst – Sammanträdesprotokoll 2020-06-04,
PwC, Granskning av kommunens årsredovisning 2019, 2020-06-25
Gemensamma överförmyndarnämnden - Sammanträdesprotokoll 2020-06-09, 202006-15
Socialnämnden - Månadsrapport för april, 2020-06-25
Hjälmarens Vattenvårdsförbund – Åtgärdsarbete 2019, 2020-06-12
Gemensamma överförmyndarnämnden – Revidering av delegationsordning, 2020-0615
Gemensamma överförmyndarnämnden – Budgetuppföljning och delårsrapport 2020,
2020-06-15
Region Sörmland – Region Sörmlands trafikbeställning T21, 2020-06-23
Länsstyrelsen Södermanlands län – Jakttider och fällavgifter under jaktåret 2020/2021,
2020-06-24
Justerandes sign
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Vårdförbundet Sörmland – Tertialrapport för tertial 1 2020, 2020-06-24
Samhällsbyggnadsnämnden – Beslut om riskklassning och årlig avgift för
livsmedelskontroll, 2020-06-30
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2020-06-12, 2020-07-27
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Utdragsbestyrkande

373

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

xx
(xx)

Ks §

Övriga frågor
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