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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 26 oktober 2020, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen i Vingåker

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Ärenden
1. Revisionen – 30 min
2. Värdegrund – 20 min
3. Barns hälsa i Sörmland – 20 min
4. Interpellation och svar
5. Interpellation och svar
6. Inkomna medborgarförslag
7. Inkomna motioner
8. Svar på motion om att införa p-skiva på alla kommunala parkeringar i
centralorten
9. Delårsrapport 2020 för Vingåkers kommun
10. Redovisning av ej besvarade motioner
11. Redovisning av ej besvarade medborgarförslag
12. Revidering av renhållningsordning
13. Reglemente för Taxe-och avgiftsnämnden
Inkomna ärenden och delgivningar
14. Delgivningar
15. Begäran om entlediganden

Föredragande
Ordf.
kommunrevision
Kommunikationschef
Socialchef

Vingaker.se
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Valärenden
16. Fyllnadsval
Välkommen!
Viking Jonsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare

Vingaker.se
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10. Delgivningar
11. Begäran om entlediganden
Valärenden
12. Fyllnadsval

Välkommen!
Viking Jonsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

127
(xx)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
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(xx)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
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(xx)

Kf §

Kommunrevisionen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommuns folkvalda revisorerna berättar om kommunrevisionen.
-Mer information kommer på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
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(xx)

Kf §

Vingåker kommuns värdegrund
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschefen berättar om Vingåker kommuns värdegrund och
värdegrundsarbetet.
-Mer information kommer på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

131
(xx)

Kf §

Barns hälsa i Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef berättar om barns hälsa i Sörmland.
-Mer information kommer på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

132
(xx)

Kf §

KS 2020/646

Interpellation om beredskapslager i Vingåker
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande,
Anneli Bengtsson (S) angående beredskapslager i Vingåkers kommun.
”Hur stort lager på skyddsutrustning finns tillgängligt i kommunen? Hur länge räcker
det om vi inte får påfyllt med nytt material? Hur stor är förbrukningen av
skyddsmaterial i veckan? Har skyddsutrustning, handskar, ytsprit och handsprit varit
tillgängligt för personalen i pågående pandemi?
Om vi har ett lager, vem ser till att det används så att det inte blir liggande och
förbrukningsdatumet har gått ut? Har vi resurser för att kunna tillgodose andra
omgången om det skulle hända?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-10-12
Beslutet skickas till
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation.
Till
Kommunstyrelsens ordförande.
•• I
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Anneli Bengtsson.
Angående beredskapslagret i Vingåkers kommun.
Hur stort lager på skyddsutrustning finns tillgänglig i kommu]J.en?
kommunen?
Hur länge räcker det om vi inte får på fyllt nytt material?
material ?
Hur stor är förbrukningen av skydds material i veckan?
Har skyddsutrustning, handskar ytsprit och handsprit varit
tillgängligt för personalen i pågående pandemi.
Om vi har ett lager vem ser till att det används så att inte det blir
liggande och förbruknings datumet har gått ut?
Har vi resurser för att kunna tillgodose andra omgången om det skulle
hända?

SD Vingåker
Ordförande / gruppledare Lars- Göran Karlsson
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
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Kf §

KS 2020/652

Interpellation om brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande,
Anneli Bengtsson (S) angående brottsförebyggande rådet:
”Vi i SD Vingåker vill veta mer om samarbetet med BRÅ. Vad gör dom och hur går
samarbetet till? Hur informerar kommunen invånarna om BRÅ:s arbete?
Medborgarna får intrycket att våldsbrotten och gängkriminaliteten ökar i Vingåker. Är
det så?
Vad gör vi mer i kommunen för att minska skadegörelsebrott och missbruk?”
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-10-13
Beslutet skickas till
Frågeställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation.
Till
Kommunstyrelsens ordförande.
ordförande.
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Anneli Bengtsson.
:: VINGÄKERS
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Vi i SD Vingåker.

2020 -10- 11 33
Vill veta mer om samarbetet med BRÅ.
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Vad gör dom och hur går samarbetet till?
Hur informerar kommunen invånarna om Brås arbete?
Medborgarna får intrycket att våldsbrotten, och gängkriminalitet ökar i
Vingåker är det så?

Vad gör vi mer i kommunen för
för att minska skadegörelse brott och
missbruk?

SDVingåker.
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Ordförande/Gruppledare Lars-Göran Karlsson.
Ordförande/Gruppledare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
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KS 2020/647

Motion – om att språkkrav i svenska för anställning
inom vård och omsorg
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till socialnämnden för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Karlsson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige. I det står följande:
”Det är mycket positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom
vården i kommunen, men då måste deras språkkunskaper räcka till.
Alla personer som behöver vård och omsorg måste känna sig trygga med att bli
förstådda och att personalen förstår våra brukare. Vid brist i svenska språket hos
personalen kan det bli en stor risk för brukaren så att brukaren inte får den vård
brukaren ska ha. Det kan bli allvarliga avvikelser i medicinering och
vårdplaneringar. Det medför mer arbete för övrig personal som kan öka stress och få
som följd långa sjukskrivningar. Detta kostar i slutänden stura ekonomiska förluster.
Vid nyanställning av personal inom vården ska det framgå genom ett obligatoriskt
språktest att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som Socialstyrelsen
rekommenderar för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller
svenska som andra språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig utbildning.
Med hänvisning till motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att: Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav
enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning av
personal till äldre-och funktionshinderomsorgen.
Beslutsunderlag
Motion 2020-10-12
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Motionsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till Vingåkers kommunfullmäktige.
Att införa språkkrav ii svenska för anställning inom vård och omsorg.
Det är mycket positivt att personermed
personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom vården ii
kommunen
Men då måste deras språkkunskaper räcka till.
Alla personer som behöver vård och omsorg måste få känna sig trygga med att bli
förstådda och att personal för står våra brukare.
Vid brist ii sven
ska språket h
os person
al kan det bl
karen så att
svenska
hos
personal
blii en stor risk för bru
brukaren
brukaren intefården
inte får den vård brukaren ska ha.
Det kan bli allvarliga avvikelser ii medicinering och vårdplaneringar.
Det medför ett mer arbete för övrig personal som kan öka stress och få som följd långa
sjukskrivningar. Detta kostar ii slutänden stora ekonomiska förluster.
Vid nyanställning
ny anställning av personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
språktest
att kunskaperna ii svenska språket motsvarar den nivå som socialstyrelsen rekomenderar
1 eller svenska som andra
för personal inom vården. Detta är godkänd kurs ii svenska 1
1 på gymnasienivå eller likvärdig utt;>ildning.
utbildninq.
språk 1

Med hänvisning till motionen föreslås kommunfullmäktig besluta.

uppdrag
Att: Socialnämnden får ii u
ppdrag att ta fram ett obligatorisk språktest med språkkrav enligt
socialstyrelsens rekommendationer, för användning vid nyanställning av personal till äldre
n ktionshinder omsorgen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

135
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KS 2020/354

Svar på motion om att införa parkeringsskiva på alla
kommunala parkeringsplatser i centralorten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till att
parkeringsplatserna inte har den tidsreglering som krävs för att en parkeringsskiva
ska fungera.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
utredning för att se över parkeringssituationen i kommunens centralort.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har infört parkeringsskiva på vissa platser i Vingåker centralort.
Sverigedemokraterna har den 2020-05-22 inkommit med en motion om att införa pskiva på samtliga parkeringar i Vingåker centralort. Förvaltningen bedömer att det i
nuläget inte är genomförbart, då det inte finns tillräckligt med parkeringar där
tidsintervallet gör det möjligt att använda en traditionell parkeringsskiva.
Förvaltningen anser att en ändring av tidsintervallerna på kommunens parkeringar
behöver föregås av en utredning av parkeringssituationen av centralorten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Motion

Protokollsutdrag KS 155/2020
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-26
Handläggare

Claes Pohlmann
0151–19339
Claes.Pohlmann@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/354

Svar på motion om att införa parkeringsskiva på alla
kommunala parkeringsplatser i centralorten.
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
1. Avslå motionen med hänsyn till att parkeringsplatserna inte har den tidsreglering
som krävs för att en parkeringsskiva ska fungera.
2. Ge Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en
utredning för att se över parkeringssituationen i kommunens centralort.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har infört parkeringsskiva på vissa platser i Vingåker centralort.
Sverigedemokraterna har den 2020-05-22 inkommit med en motion om att införa pskiva på samtliga parkeringar i Vingåker centralort. Förvaltningen bedömer att det i
nuläget inte är genomförbart, då det inte finns tillräckligt med parkeringar där
tidsintervallet gör det möjligt att använda en traditionell parkeringsskiva.
Förvaltningen anser att en ändring av tidsintervallerna på kommunens parkeringar
behöver föregås av en utredning av parkeringssituationen av centralorten.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget.
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
Den 1 juni 2020 kommunfullmäktige i Vingåkers kommun att införa parkeringsskiva
på tre platser. Köpmannagatan, Storgatan 55 och markerade platser på nordvästra
parkeringen parallellt med Storgatan 3–9.
Lars-Göran Karlsson från Sverigedemokraterna har den 2020-05-22 inkommit med en
motion att införa parkeringsskiva på alla kommunala parkeringsplatser i centralorten:
Angående p-skiva i Vingåkers kommun.
Införandet av P-skiva i kommunen.
Som har införts på vissa parkeringsplatser i centralorten.
SD-Vingåker tycker att det ska utökas till att P-skiva ska införas på alla kommunala
parkeringsplatser i centralorten.
Det kommer att innebära att våra invånare och turister vet vart och när man ska
använda P-Skivan.
Att alla bilar står parkerade alldeles för lång tid.
Att det blir enhetligt i centralorten.
SD Vingåker föreslår.
Att det ska införas parkerings skiva på alla kommunala parkeringar i Vingåkers
centralort.
SD-Vingåker
Lars-Göran Karlsson
Förvaltningens ståndpunkt
För att en traditionell parkeringsskiva ska vara användbar behöver parkeringsplatser
vara tidreglerade mellan 30 min och 11 timmar.
Parkeringsskiva är infört på de platser där det är tillåtet inom detta tidsintervall.
Undantaget är Bondegatan utanför biblioteket. Förvaltningen bedömer inte att det är
lämpligt att införa parkeringsskiva här då det inte är brist i parkeringar på den platsen.
På de övriga parkeringarna i Vingåkers tätort är intervallerna 15 minuter till 24
timmar.
Att använda sig av elektroniska parkeringssystem istället för traditionella
parkeringsskivor bedöms inte ekonomiskt genomförbart.
Att förlänga 15 minuters intervallerna och förkorta 24 timmarsintervallerna på
kommunens parkeringar behöver enligt förvaltningens åsikt föregås av en utredning av
parkeringssituationen i centralorten.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kostnader är kopplade till beslutsförslaget
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Motion

Beslutet skickas till
Motionsställaren och Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Claes Pohlmann
Trafikingenjör
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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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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.

Att avslå förslaget påverkar inte medborgares hälsa
och välbefinnande. En parkeringsutredning skulle
kunna ge underlag för en förbättrad
parkeringssituation, vilket i sin tur kan bidra till en
ökad trivsel i ortens centrala delar.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

En utredning av parkeringssituation skulle även
inkludera cykelparkeringar och ladd-stationer för
elbilar vilket skulle stimulera till en ökning av
miljövänliga drivmedel i kommunen.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

En utredning av parkeringssituation skulle även
inkludera cykelparkeringar och ladd-stationer för
elbilar vilket skulle stimulera till en ökning av
miljövänliga drivmedel i kommunen.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

En utredning av parkeringssituation skulle även
inkludera cykelparkeringar och ladd-stationer för
elbilar vilket skulle stimulera till en ökning av
miljövänliga drivmedel i kommunen.
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

En parkeringsutredning kan visa att ändrade
parkeringsmöjligheter skulle bidra till minskade
fordon i centrala Vingåker som resulterar i ett bättre
klimat.

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.
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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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Införandet av P- skiva i kommunen.
Som har införts på vissa parkerings platser i centralorten.

SD-Vingåker
-skiva ska införas på alla .·
SO-Vingåker tycker att det ska utökas till att P
P-skiva
kommunala parkeringsplatser i centralorten.
Det kommer att innebära att våra invånare och turister vet vart och när
man ska använda P-skivan.
Att bilar står parkerade alldeles för lång tid.
Att Det blir enhetligt i centralorten.
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SD Vingåker föreslår.
Att det ska införas parkerings skiva på alla kommunala parkeringar i
.. Vingåkers centralort.
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

186

2020-10-12

(195)

Ks §

KS 2020/354

155

Svar på motion om att införa parkeringsskiva på alla
kommunala parkeringsplatser i centralorten
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till att
parkeringsplatserna inte har den tidsreglering som krävs för att en parkeringsskiva
ska fungera.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
utredning för att se över parkeringssituationen i kommunens centralort.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har infört parkeringsskiva på vissa platser i Vingåker centralort.
Sverigedemokraterna har den 2020-05-22 inkommit med en motion om att införa pskiva på samtliga parkeringar i Vingåker centralort. Förvaltningen bedömer att det i
nuläget inte är genomförbart, då det inte finns tillräckligt med parkeringar där
tidsintervallet gör det möjligt att använda en traditionell parkeringsskiva.
Förvaltningen anser att en ändring av tidsintervallerna på kommunens parkeringar
behöver föregås aven utredning av parkeringssituationen av centralorten.
Yrkanden
Lars- Göran Karlsson (SO) yrkar bifall på motionen.
Ordförande yrkar avslag på bifallsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot bifallsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt utskottets förslag till beslut.
Reservation
Lars- Göran Karlsson (SO) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Motion
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

•

162

2020-10-12

(195)

Tid och plats
Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 16015- 19.30 i Stora Salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO) §§ 141-161
Tommy Bengtsson (M), tjänstg erso
Leif Skeppstedt (S) tjänstgo ers
Håkan Östlund MP
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Tiina Rokka (V)

Monica Granström (S)
Lars Nilsson (S)
Robert Oavidsson (C)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 140- 141
Therese Allard, Sörmland Vatten §§ 134 - 137
Siri Ward, miljösamordnare §§ 134-137
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg
Josefin Frank, upphandlingssamordnare §§ 138 - 140
Claes Pohlmann, trafikingenjör §§ 134-136

Deltagande på distans
Lennart Andersson, Elin Höghielm och Claes Pohlmann deltog på distans via videolänk.

Paragrafer

134 - 162

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerande
Charlotte Prennfors

27

vingaker.se

Komm unstyreisen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

163
(195)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-21

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingäker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(xx)

Kf §

KS 2020/543

Delårsrapport för Vingåkers kommun 2020
Förslag beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti 2020
fastställs och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. Under 2020 har kommunen erhållit
statligt stöd genom tillfälliga statsbidrag med anledning av Coronapandemin, med
hittills totalt drygt 14 mkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna per 31
augusti en negativ budgetavvikelse på -10 679 tkr. I samband med tertialrapport 1 per
30 april var motsvarande siffra -15 489 tkr. Socialnämndens prognos är förbättrad
främst med anledning av återsökta pengar kopplat till coronapandemin. Barn- och
utbildningsnämndens prognos har försämrats beroende på uteblivna effekter av
besparingsåtgärder. Även prognosen för samhällsbyggnadsnämnden har försämrats,
vilket till stor del beror på att detaljplaner enligt nya redovisningsregler, ska bokföras
som driftkostnad och inte, som kommunen tidigare gjort, som investering. Den
finansiella verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall jämfört med budget
på +21 128 tkr och en årsprognos på +18 000 tkr. Prognosen är en förbättring som helt
hänger samman med ökade statsbidrag.
Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett överskott på 3 315 tkr jämfört med budget.
Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till +/- noll kronor, vilket gör att prognosen
för årets resultat är densamma som prognosen för budgetavvikelsen, +3 315 tkr. Detta
motsvarar 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun – Delårsrapport januari-augusti 2020
Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 200831
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
AB Vingåkershem – Delårsrapport
Vingåkers kommunfastigheter AB- Delårsrapport
Vingåkers Kraft- Delårsrapport
Vingåker Vatten och avlopp AB- Delårsrapport

Protokollsutdrag KS 153/2020
Rapport delårsgranskning- Revisorerna
Utlåtande delårsrapport – Revisorerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Granskning av hantering av bilar – Revisorerna
Missiv granskning av hantering av bilar – Revisorerna

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2020-09-21
Handläggare

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

KS 2020/543

Delårsrapport januari-augusti 2020, Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1.

en generell restriktivitet med ekonomin ska gälla samtliga verksamheter med
målsättningen att hålla nere de befarade underskotten i nämnderna och nå en
ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022).

2.

Föreslå kommunfullmäktige att delårsrapporten för perioden januari-augusti
2020 fastställs och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. Under 2020 har kommunen erhållit
statligt stöd genom tillfälliga statsbidrag med anledning av Coronapandemin, med
hittills totalt drygt 14 mkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna per 31
augusti en negativ budgetavvikelse på -10 679 tkr. I samband med tertialrapport 1 per
30 april var motsvarande siffra -15 489 tkr. Socialnämndens prognos är förbättrad
främst med anledning av återsökta pengar kopplat till coronapandemin. Barn- och
utbildningsnämndens prognos har försämrats beroende på uteblivna effekter av
besparingsåtgärder. Även prognosen för samhällsbyggnadsnämnden har försämrats,
vilket till stor del beror på att detaljplaner enligt nya redovisningsregler, ska bokföras
som driftkostnad och inte, som kommunen tidigare gjort, som investering. Den
finansiella verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall jämfört med budget
på +21 128 tkr och en årsprognos på +18 000 tkr. Prognosen är en förbättring som helt
hänger samman med ökade statsbidrag.
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Nettoavvikelse
200831

tkr
Kommunstyrelsen

Prognos 201231

Föregående
prognos
(tertial 1)

3 098

-15

-300

Samhällsbyggnadsnämnden

-1 466

-1 650

-1 400

Kultur- och fritidsnämnden

421

100

100

Barn- och utbildningsnämnden

-9 060

-10 661

-6 600

Socialnämnden

-3 671

-2 459

-7 289

Totalt nämnderna

-10 679

-14 685

-15 489

Finansen

21 128

18 000

11 550

Pågående investeringar

-153

0

0

Totalt kommunen

10 295

3 315

-3 939

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett överskott på 3 315 tkr jämfört med budget.
Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till +/- noll kronor, vilket gör att prognosen
för årets resultat är densamma som prognosen för budgetavvikelsen, +3 315 tkr. Detta
motsvarar 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
tkr

200831

Budgeterat resultat

Prognos 201231
0

0

Budgetavvikelse, total

10 295

3 315

Periodens/Årets resultat

10 295

3 315

Nämnderna har sammanlagt investerat för 4 662 tkr och har enligt budget kvar
9 718 tkr av den ordinarie investeringsbudgeten, inklusive tilläggsanslag till
socialnämnden. Det är främst investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som har genomförts, bland annat nya bryggor till badplatsen i Högsjö,
asfaltering av gator och vägar samt data- och digitaliseringsinvesteringar.
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat
om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande
av nya lån under perioden 2016-2020. Några av projekten är avslutade och återstående
belopp uppgår till 37,7 mkr. Hittills har investeringar för cirka 17,7 mkr, varav 1,9
mkr hittills under 2020, av dessa genomförts från och med 2016 till och med sista
augusti 2020. Merparten av det som genomförts hänger samman med Slottsprojektet
och Slottsskoleprojektet.
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Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sina verksamhetsberättelser för perioden januari-augusti
2020. Rapportering har skett i systemverktyget Stratsys och enligt den mall som
fastställts. De kommunala bolagen har lämnat sina delårsrapporter och har också inför
delårsrapporten fått nya anvisningar på delårsrapportens innehåll utifrån den nya
lagstiftningen. Vingåker Vatten och Avfall AB har följt anvisningarna, vilket däremot
inte AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB gjort. Konsekvensen
av detta blir att delårsrapporten inte kan utgå från koncernperspektivet på det sätt som
lagstiftningen kräver.
Delårsrapporten har sammanställts av kommunledningsförvaltningen, i huvudsak av
ekonomer och ekonomichef, men även av kommunchef och HR-chef. Se bilaga med
ansvarsfördelning för delårsrapportens olika rubriker. Information till de fackliga
organisationerna sker den 24 september. Revision är planerad den 29 september.
Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige den 26 oktober.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I enlighet med kommunens styrmodell sker uppföljning av kommunens ekonomi
kommunövergripande vid tre tillfällen under året, i samband med tertialuppföljning
för perioden januari-april (tertial 1, T1), vid delårsrapporten för perioden januariaugusti (tertial 2, T2) och vid årsredovisningen för helåret (tertial 3, T3). Från och
med 2019 gäller den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) och
den ställer nya krav på rubriksättning av förvaltningsberättelsen. Anpassning har skett
så långt det varit möjligt.

Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala avvikelse mot
budget vid årets slut uppgår vid delårsrapporteringen till +3 315 tkr, vilket ger en
prognos för årets resultat på motsvarande summa då budgeterat resultat är noll kronor.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att samtliga nämnder gör vad som
krävs för att minimera de befarade underskotten och de nämnder som redan har
beslutat om åtgärdspaket behöver säkerställa att de håller i det arbetet. Förvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt beslutar att en generell
uppmaning om restriktivitet med ekonomin, exempelvis vid inköp och
vikarietillsättning, ska gälla samtliga verksamheter. Målsättningen är att uppnå en
ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022).
Från och med 2020 har den politiska majoriteten fastställt nya mål. Uppföljning sker
delvis i delårsrapporten, men kommer att göras mer fullständigt i samband med
årsredovisningen. Där det är möjligt har en prognos för måluppfyllelsen satts för
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helåret. Däremot ska självklart de olika verksamheternas utveckling granskas och
bedömas. Det görs i respektive nämnd, beroende på var arbetet bedrivs.
Inför slutligt beslut om kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 i
november, föreslår kommunledningsförvaltningen att politiska omprioriteringar och
omfördelningar mellan nämndernas budgetramar sker. Ett tydligt beslut om
effektivisering med utpekade belopp till respektive nämnd rekommenderas. Både
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ekonomiska situation är
ansträngda och möjligen för svåra för dessa nämnder att hantera på egen hand.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2020 fastställs och läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat beräknas uppstå, trots att
flera nämnder prognostiserar kraftiga underskott. Det prognostiserade resultatet för
kommunen vid årets slut motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket ger ett gott bidrag till måluppfyllelsen under planperioden. Det
ekonomiska läget är fortsatt ansträngt och investerings- och upplåningsbehov inom
koncernen behöver samordnas och prioriteras.
De negativa prognoser som lämnas från några av nämnderna får konsekvenser även
för budget 2021 och framåt och behöver således hanteras i närtid. Nämndernas
budgetunderskott är inte av engångskaraktär, vilket gör att fortsatt restriktivitet och
åtgärdspaket behöver hanteras för att nå en ekonomi i balans till planerperiodens slut
(år 2022). Kommunfullmäktige ska i november 2020 besluta om de ekonomiska
ramarna för nämnderna och enligt de planeringsdirektiv som kommunstyrelsen
fastställt för planperioden kvarstår budgetramarna på 2020 års nivå. Detta medför att
löneökningar och andra kostnadsökningar inte kompenseras med utökad budget och
istället ska hanteras genom effektiviseringar och omprioriteringar.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun – Delårsrapport januari-augusti 2020
Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 200831
Kommunstyrelsen – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Samhällsbyggnadsnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

Fastställande av delårsrapporten och dess
resultat/årsprognos ger kontroll på det
ekonomiska läget. Avstämning av målet sker
i delårsrapporten.

Avstämning av målet sker delvis i
delårsrapporten.

Avstämning av målet sker delvis i
delårsrapporten.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Fastställande av delårsrapporten och dess
resultat/årsprognos ger kontroll på det ekonomiska
läget. Avstämning av målet sker i delårsrapporten.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

40

vingaker.se

11 (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?

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?

Beslutet gäller att fastställa ett dokument – delårsrapporten.
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1 Kommunstyrelsens ordförande
Då var det dags att göra en sammanfattning av dåtid för att ha ett underlag och en avstämning
inför planeringen av framtiden, hur ligger vi till, har vi gjort det vi ska, hur ser prognosen ut
och sen den stora brännande frågan håller vi budget?
År 2020 hittills har inte varit som andra år, många osäkerhetsfaktorer i och med pandemin
som vi ännu i dagsläget inte kan orda om hur och vad för avtryck det kommer att ge vår
kommun, vi ser bland annat ett högt sjukskrivningstal som en direkt orsak av just detta. Vi har
fått ställa om och förändra både verksamheter och sättet att leva på. Vi kommer säkerligen
under lång tid återkomma till vad och hur Covid-19 påverkat oss på flera plan.
Att så bokslutssiffrorna glädjande är positiva innebär inte att vi kan ropa hej och slappna av.
Flera av våra nämnder har fortfarande ett grannlaga arbete att göra innan vi på nämndnivå har
en budget i balans och med den strama rambudget vi lagt kommer det att bli smärtsamma
åtgärder och beslut som behöver och kommer att tas.
Investeringarna som varit planerade är påbörjade och de flesta avslutade, men vi har mer att
göra som kommer ge oss nya utmaningar inför framtiden. Fler barn, en åldrande befolkning
som båda har behov som vi behöver möta, bostäder som behöver byggas, verksamheter som
behöver utökas. Glädjande med en expansiv kommun, men också kostsamt.
Håll i och håll ut, tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi ställs inför. Med en modig
politik, fantastiska medarbetare, tillförsikt och lite djävlar anamma är vi den smarta
Vingåkersbyggden hela vägen ända ut till kommungränsen.
Anneli Bengtsson (S)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 Översikt över verksamhetens utveckling
I tabellen nedan redovisas några olika mått och nyckeltal för de senaste fem åren. Uppgifterna
avser 31 augusti respektive år om inget annat anges.
200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

Befolkning (antal
invånare 31 juli)

9 165

9 162

9 177

9 143

9 074

Skattesats (kronor per
intjänad hundralapp)

22,67

22,67

22,73

22,73

22,73

Personal (antal
tillsvidareanställda 31
aug)

733

702

719

687

666

Sjukfrånvaro, %

10,79

7,92

8,17

8,23

8,78

Årsprognos, resultat, tkr

3 315

-13 804

-13 210

2 311

31 742

Periodens resultat, tkr

10 295

-8 301

-5 000

2 909

23 058

Justerat resultat,
perioden tkr

10 136

3 138

-2 831

2 495

23 455

42

37
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Soliditet, %

Av tabellen framgår att skattesatsen sänktes med 6 öre till 22,67 kronor per skattekrona år
2019, vilket helt beror på en skatteväxling mellan kommunerna i länet och Region Sörmland
där Region Sörmland övertog kostnadsansvaret för den allmänna kollektivtrafikens
administration samt den regionala utvecklingen i länet. Regionen höjde skatten med 6 öre,
vilket för medborgaren innebär oförändrad total skattesats.
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 31 personer. Det är främst inom barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ökningen skett och
hänger till stor del samman med nya förskoleavdelningar och utökad verksamhet på grund av
fler barn och elever.
Sjukfrånvaron ligger högt, 10,79 procent per den sista augusti. Coronapandemin och dess
restriktioner påverkar siffrorna.
Samtliga mått för årsprognos resultat, periodens resultat och justerat resultat har samma
förklaringar mellan åren. År 2016 påverkades kommunens resultat kraftigt av den
engångsersättning kommuner med högt flyktingmottagande fick i samband med den stora
flyktingströmmen hösten 2015. De negativa siffrorna för resultatet 2018 och 2019 hänger
samman med att stora kostnader redovisas i samband med pågående projekten, främst
byggnationen av den nya Slottsskolan 7-9. Engångskostnader som finansierats ur öronmärkta
medel.
Soliditeten påverkades till det sämre under 2019 i samband med att kommunen i slutet av 2018 löste
in drygt 30 mkr ur ansvarsförbindelsen för pensioner. Återhämtning av nyckeltalet har skett under
2020.
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3 Den kommunala koncernen

Vingåkers kommunkoncern består förutom kommunen av tre helägda dotterbolag: AB
Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall
AB. I delårsrapporten görs ingen sammanställd redovisning för koncernen. Bolagens
verksamhet och ändamål regleras av bolagsordningar och ägardirektiv för varje bolag.
Kommunen har också samverkan med andra kommuner, exempelvis räddningstjänst genom
kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst och vuxenutbildning, integration och
arbetsmarknad genom den gemensamma nämnden Viadidakt. Båda dessa är
samverkansformer tillsammans med Katrineholms kommun.
Vingåker Vatten och Avfall AB
Vingåkers kommuns syfte med bolaget är att äga kommunens vatten- och
avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar och att tillsammans med Katrineholm och
Flens kommuner säkerställa en långsiktig, effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre
möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar av.
Bolagets investeringar uppgår till 21,4 mkr för perioden. De härrör främst till
ledningsdragningar i Lytterstaområdet.
5
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Resultat för perioden visar på plus 2,0 mkr. Prognosen för helåret är att budgeterade resultat
och investeringar uppnås.
AB Vingåkershem
I delårsrapporten från AB Vingåkershem beskrivs följande:
Under perioden har investeringar gjorts med anskaffning av Plåtslagaren 6, nytt tak på
Sävstagården samt ombyggnation av Hjortgränd till lägenheter.
Viktiga händelser beskrivs som rivning av Humlegatan 1 och 3 och upphandling klar av
nybyggnation av lägenheter i Högsjö med byggstart under hösten.
Delårsrapporten visar ett negativt resultat på 3 749 tkr före skatt. Bedömningen är att
resultatet för 2020 kommer att landa på minus 200 tkr, det vill säga drygt 500 tkr över antagen
budget.
Vingåkers Kommunfastigheter AB
I delårsrapporten från Vingåkers kommunfastigheter AB beskrivs följande:
Under perioden har investeringar gjorts med byggnation av Slottsskolan 7-9, balkonger på
Gränden, ny driftsövervakning på Humlegården/Ekgården samt att Sävstaholms Slotts
renovering har avslutats.
Viktiga händelser beskrivs som byggnation av Slottsskolan och renovering av Sävstaholms
Slott.
Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 303 tkr före skatt. Bedömningen är att resultatet
för 2020 kommer att landa på ett positivt resultat på cirka 300 tkr vilket stämmer väl överens
med resultatbudget på plus 330 tkr.

4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunens ekonomiska läge har de senaste åren varit ansträngt. I ett redan tufft läge kom
coronapandemin och ställde allt på ända. Verksamheten skulle fortgå och i möjligaste mån
inte ställas in, men det mesta behövde ställas om. Det gällde all verksamhet oavsett om den
sker i kommunal regi eller i de kommunala bolagen. Hela samhället ställdes inför det faktum
att vi över en natt skulle lyssna på Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens och
regeringens rekommendationer och beslut för att undvika en katastrof, även om detta är en
katastrof för många, inte minst de individer som drabbas. Det ska man ha stor respekt för. År
2020 kommer många att minnas...
I ett annorlunda läge beslutades att kommunens budgetprocess skulle skjutas fram och
kommunen kompenserades med flertalet tillfälliga statsbidrag. Budgetbeslut om nämndernas
ekonomiska ramar kommer att fattas av kommunfullmäktige i november. Budgetdirektiven
har dock varit tydliga - det blir inga uppräkningar av budgetramarna till 2021, de kvarstår på
2020 års nivå. Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar tas fram och ska beslutas om.
Kommunfullmäktige beslutade i april om ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet i
ett utsatt läge. Bland annat kan man som lokal leverantör ansöka om längre betalningstider för
fakturor från kommunen och om att få snabbare betalt då man sålt något till kommunen.

6

48

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Intresset för dessa åtgärder har dock varit marginellt, det är endast ett fåtal lokala företag som
ansökt.
Investeringar i digitalisering är nödvändigt. Kommunen har varit aktiv och hade goda
möjligheter för att ställa om till distansarbete och digitala möten. Även framåt behöver detta
utvecklas då pandemin troligen medför att fler kommer att jobba på distans och välja digitala
möten framåt. Kommunen genomförde (troligen som första kommun i landet) ett komplett
fullmäktigemöte i digital form där ledamöterna gavs möjlighet att antingen delta på plats i
fullmäktigesalen eller via digital uppkoppling. Med gott betyg kunde konstateras att votering,
debatt och repliker fungerade klanderfritt.
Kommunkoncernens investeringsbehov är stort kommande år. Däremot finns ett begränsat
upplåningsutrymme. Detta kommer att behöva diskuteras vidare tillsammans med de
kommunala bolagen under höstens budgetprocess.
Befolkningsutvecklingen i kommunen är avgörande för verksamhet och ekonomi. Sedan
årsskiftet har kommunens befolkning ökat med 54 personer, medan kommunen under 2019
tappade 25 personer. Framåt prognostiseras det bli fler barn/elever och fler äldre. Detta ställer
krav på verksamhet och ekonomi och att kommunen har framförhållning så att planering och
samordning av resurserna kan ske på ett effektivt sätt.

5 Händelser av väsentlig betydelse
Den i särklass viktigaste händelsen är självfallet Corona-pandemin. Redan i början av året
började förvaltningarna följa utvecklingen och från att kommunen den 11 mars fick den första
uppgiften om smitta i kommunen aktiverades krisorganisationen. Därifrån och fram till
midsommar var Corona den allt överskuggande frågan och bedömningen är att olika effekter
av pandemin kommer att påverka verksamheterna under flera år. De ekonomiska
konsekvenserna av pandemin går ännu inte att bedöma, dels eftersom de i sig kan vara svåra
att uppskatta, dels eftersom det kommer att dröja innan det blir klart hur stor del av
kostnaderna som kommunen får ersättning för från staten. Variationen mellan nämnderna är
dessutom stor genom att vissa verksamheter fått ett ökat tryck på grund av pandemin medan
efterfrågan har minskat inom andra områden.
Självklart har det under året inträffat andra händelser av väsentlig betydelse. Corona står dock
i en klass för sig. För övriga viktigare händelser hänvisas till nämndernas delårsrapporter.
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6 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för
Vingåkers kommun.
6.1

Kommunens styrmodell

Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de
olika styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och
uppföljning.
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.
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6.2

Vision

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige
antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt
framtida tillstånd för Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att
kommunens vision inte behöver revideras då den fortfarande är aktuell.

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

Vingåkers
kommun

vint l<er. e
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6.3

Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är
gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden
är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.
Värdegrunden består av följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd
arbetsplats, där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas
i arbetet och som individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss
alla, oavsett om vi är förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen
som attraktiv arbetsgivare, både internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga
arbetet, vilket bidrar till ännu bättre kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet.
Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och kan även vara en vägledning i vårt
arbete för ökad framtidstro. Under 2020 ska samtliga verksamheter återuppta
värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.

6.4

Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den
politiska inriktningen för mandatperioden. Efter valet 2018 består den politiska majoriteten av
socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna. De tog underbörjan av 2019
fram en ny strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022. Den fastställdes på
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019. I detta styrdokument har fyra prioriterade
områden med tillhörande övergripande mål fastställts och de gäller från och med 2020. Se
mer nedan.

7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv
och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Det finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun
innebär att kommunen säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver
vidta några drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt
överskott är en del av den goda ekonomiska hushållningen. Det handlar om att kommunen ska
trygga servicen till kommuninvånarna, skapa utrymme för investeringar, ha beredskap för
oförutsedda händelser och kunna stå emot omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens
skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
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resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att
kommunen bland annat har en utvecklad planering med framförhållning och
handlingsberedskap, tydliga mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som
ger information om avvikelser från målen.

7.1

Måluppföljning

7.1.1 Prioriterat område 1 - Ekonomi i balans
7.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I det följande återges den
bedömning som kan göras för närvarande. Kommunens prognostiserade resultat för 2020
beräknas i nuläget hamna på +3,3 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Detta är ett bra utgångsläge för att nå ett resultat motsvarande 1 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden.
Kommunstyrelsen
I dagsläget kan sägas att det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter för
2020 ser ut att hamna kring noll. Det finns dock flera osäkerheter som har att göra med till
exempel att de ekonomiska konsekvenserna av Corona varierar för olika verksamheter och är
svåra att förutsäga.
Barn- och utbildningsnämnden
Målet är ej uppnått.
För Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har en del av de åtgärder för att
komma i balans inte kunnat genomföras i tillräcklig omfattning. Målet om en besparing på
5 334 tkr under höstterminen förväntas inte nås vid delårsprognosen. Extra åtgärder kan
behövas sättas in. För närmare förklaring se avsnittet om ekonomisk ställning.
Socialnämnden
Målet är delvis uppnått.
Då socialnämnden bedriver sin lagstadgade verksamhet till lägre kostnad än förväntat och
därmed till lägre kostnad än vad skatteutjämningssystemet kompenserar för bidrar
socialnämnden på ett positivt sätt till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden redovisar ett minusresultat på 1600 tkr pga höga kostnader för
bostadsanpassningsbidrag och ändrade redovisningsregler för planutredningar.
Kultur- och fritidsnämnden
Prognosen pekar på ett tydligt överskott.
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7.1.2 Prioriterat område 2 - Skola
7.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I det följande återges den
bedömning som kan göras för närvarande.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen handlar mycket om enheten Mat & Måltiders
ambitiösa arbete att ge eleverna bra mat och en bra upplevelse av måltiden som helhet.
Därutöver har styrelsen en dialog med Kommunfastigheter för att se till att skolverksamheten
bedrivs i bra lokaler. Inte minst viktigt är det arbete styrelsen driver genom fritidsgården och
det som görs under begreppet Framtidstro, där de flesta aktiviteterna riktar sig till barn och
ungdomar. Självklart är det svårt att siffersätta dessa delars betydelse för måluppfyllelsen. I
årsredovisningen får bedömningen därför göras på annat sätt.
Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens resultatmål är sammantaget delvis uppnådda.
Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behöriga till gymnasiet har ökat, men
når inte upp till nämndens mål - 100 %. Andel A har ökat.
Andel inställda lektioner på åk 7-9 har inte gått att följa upp då ingen statistik förts.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % har ökat under vårterminen - målet ej uppnått.
När det gäller trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Samtliga enheter arbetar ständigt
med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn och elever känner trygghet och
trivsel - dock inte alla, vilket är nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande med stöd av den centrala
elevhälsan anses som uppfyllt.
När det gäller styrning och ledning och personalens uppfattning är målet delvis uppfyllt
förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Detta område är det som får sämst resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag för utveckling. Anses delvis
uppnått.
Socialnämnden
Utmaningarna inom detta målområde är stora i kommunen vilket bland annat
undersökningarna Liv och Hälsa Ung visar. Socialtjänsten arbetar långsiktigt med stöd i
öppna former genom familjecentral, familjestöd utan biståndsbeslut och ett antal strukturerade
föräldrautbildningar.
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7.1.3 Prioriterat område 3 - Hållbar tillväxt
7.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I det följande återges den
bedömning som kan göras för närvarande.
Kommunen införde successivt under första halvåret en reviderad mall för tjänsteutlåtanden
där förvaltningarna för varje beslut som ska fattas politiskt redovisar en bedömning av hur
beslutet bidrar till Agenda 2030 och därmed även till tillväxt. Den nya mallen kommer att
utvärderas och möjligen förbättras ytterligare under hösten. Eftersom den inte användes från
årets början kommer målet att vara uppfyllt från och med hösten men inte för första halvåret.

7.1.4 Prioriterat område 4 - Landsbygdsutveckling
7.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet ska enligt fullmäktige följas upp på årsbasis. I det följande återges den bedömning som
kan göras för närvarande.
Kommunstyrelsen
I dagsläget kan sägas att kommunen genomför en stor satsning inom det här området. En
åtgärd som sticker ut är det pågående arbetet att ge mer inflytande och även finansiella medel
till de sockenråd, byalag mm som finns i kommunen. Genom den förändringen får invånarna
lokal-lokalt större möjligheter att påverka och prioritera det de menar är viktigt för
livskvaliteten på olika sätt. På några års sikt kan också det arbete som görs för att kommunen i
slutet av september ska kunna ansöka om medel från Vinnova inom ramen för utlysningen
"Utvecklingsdriven innovation" kunna ge stor effekt på måluppfyllelsen för det här målet.
Barn- och utbildningsnämnden
Målet uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
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Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd
Arbetar för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. Till exempel moderna språk, simundervisning, kultur- och
idrottsupplevelser.
Planeringsarbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla
kommunens delar. Till exempel att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla
pedagoger via digitala verktyg.
Socialnämnden
Genom hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm är socialnämnden närvarande i hela kommunen
dygnet runt 365 dagar per år. Införandet av nyckelfri hemtjänst kommer att minska
larmtiderna i främst landsbygden men projektet har drabbats av tekniska problem i slutet av
införandefasen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Ett kvalitetssäkringsarbete pågår inom förvaltningen genom tydligare rutiner och strukturer.
Kultur- och fritidsnämnden
Trots Corona vidmakthåller förvaltningen ett stort utbud av aktiviteter inom kultur och fritid.

7.2

Intern kontroll

Nämnderna har i respektive delårsrapport beskrivit arbetet med intern kontroll. Det framgår
att nämnderna har ett bra arbete med intern kontroll och Kommunstyrelsen ser i
redovisningarna ingenting som skulle föranleda styrelsen att vidta någon åtgärd utifrån
uppsiktsplikten.
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7.3

Utvärdering av ekonomisk ställning

Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna per 31 augusti en negativ budgetavvikelse
på -10 679 tkr. I samband med tertialrapport 1 per 30 april var motsvarande siffra -15 489 tkr.
Socialnämndens prognos är förbättrad främst med anledning av återsökta pengar kopplat till
coronapandemin. Barn- och utbildningsnämndens prognos har försämrats beroende på
uteblivna effekter av besparingsåtgärder. Även prognosen för samhällsbyggnadsnämnden har
försämrats, vilket till stor del beror på att detaljplaner enligt nya redovisningsregler, ska
bokföras som driftkostnad och inte, som kommunen tidigare gjort, som investering. Den
finansiella verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall jämfört med budget på +21
128 tkr och en årsprognos på +18 000 tkr. Prognosen är en förbättring som helt hänger
samman med ökade statsbidrag.

tkr
Kommunstyrelsen

Nettoavvikelse
200831

Föregående prognos
(tertial 1)

Prognos 201231

3 098

-15

-300

Samhällsbyggnadsnämnden

-1 466

-1 650

-1 400

Kultur- och fritidsnämnden

421

100

100

Barn- och utbildningsnämnden

-9 060

-10 661

-6 600

Socialnämnden

-3 671

-2 459

-7 289

-10 679

-14 685

-15 489

21 128

18 000

11 550

-153

0

0

10 295

3 315

-3 939

Totalt nämnderna
Finansen
Pågående investeringar
Totalt kommunen

Nedan kommenteras respektive nämnds nettoavvikelse och årsprognos.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse mot budget på
+ 3 098 tkr. Prognos för hela år 2020 är -15 tkr.
Under kommunstyrelsen ingår dels den politiska verksamheten såsom kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, revision, valnämnd och överförmyndare.
Under kommunstyrelsens förvaltning ingår kommunchef och ledningsstöd samt område
kultur- och samhällsbyggnad.
Det positiva utfallet beror främst på lägre arvoden på grund av lägre aktivitet under sommaren
inom politiken och att budgeten är uppdelad på 12:e delar som innebär positivare resultat då
viss verksamhet ligger nere under sommaren.
Under kommunstyrelsens förvaltning finns en besparing på drygt -1 400 tkr budgeterad.
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Prognosen för året pekar på att nästan hela besparingen är återhämtad.
Vingåker samverkar tillsammans med Flen och Gnesta inom överförmyndaren, där
administrationen ligger i Flen. Vingåker har fått en återbetalning från 2019 som är med och
bidrar till en positiv prognos inom den politiska verksamheten.
Under kommunstyrelsens förvaltning är det främst sjukskrivningar och vakanser samt
återbetalning av kommunens andel av positiva resultat från 2019, avseende kollektivtrafik och
Viadidakt, som gör att mer än hälften av underskottet återhämtas.
Inom område kultur- och samhällsbyggnad pekar prognosen på ett positivt utfall som delvis
kan förklaras med lägre kostnader för snöröjning.
Konsekvensbeskrivning är framtagen som ett separat ärende med förväntan att klara en
budget i balans inför år 2023.
Kommunledningsförvaltningen har bland annat tagit bort några funktioner som väntas ha
effekt kommande år. I förslaget finns också nedskärningar inom i huvudsak drift, vilka uppnås
genom effektiviseringar av arbetsmetoder samt justeringar av ambitionsnivån avseende
utförande och inköp.
Konsekvenserna av sådana beslut är dessvärre ofta att kapaciteten att ge stöd till den politiska
ledningen och till andra förvaltningar minskar.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadnämndens utfall per 31 augusti jämfört med budget är - 1 465 tkr. Prognos
för hela år 2020 är -1 650 tkr.
Främst har kostnaderna för bostadsanpassningar överskridit budget. Rätten till
bostadsanpassningsbidrag regleras i lag och nämnden är skyldig att bevilja en ansökan om
denna följer lagstiftningen. Vingåker har till stora delar ett äldre bostadsbestånd som inte är
anpassat för funktionshindrade. Detta i kombination med en åldrande befolkning gör att
kostnaden för bostadsanpassning sannolikt inte kommer att minska under överskådlig tid.
Planverksamheten generar underskott då verksamheten inte har varit bemannad under del av
året och detaljplaner inte har kunnat utföras åt privata aktörer. Som ett led i att följa ny
lagstiftning inom ekonomisk redovisning har detaljplanekostnaderna överförts från
investeringar till driften, vilket medför ett minusresultat då detta inte är budgeterat.
Inom personalkostnaderna finns sjukskrivning och vakans som bidrar till att det totala
underskottet för nämndens verksamheter kan hållas nere något.
Kultur- och fritidsnämnden
Utfallet för kultur- och fritidsnämnden per 31 augusti jämfört med budget är + 447 tkr.
Prognos för hela år 2020 är + 100 tkr.
Främst utbetalning av föreningsbidrag som är periodiserade över hela året ger ett positivt
utfall för perioden.
Intäkter för Slottet har uteblivit, men det negativa utfallet har kompenserats med lägre
marknadsföringskostnader och färre inköp.
Verksamheterna badhuset, fritidsgården och biblioteket räknar med att följa budgeten.
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfallet för barn- och utbildningsnämnden per 31 augusti jämfört med budget är - 9 061 tkr.
Prognos för helåret är -10 661 tkr.
Sammanfattning av de besparingar som planerats inför höstterminen 2020: Förskoleklass,
fritidshem och skola 2 859 tkr, modersmål 1 200 tkr, förskola 825 tkr, kulturskola 450 tkr.
Detta ger totalt en besparing på 5 334 tkr. För nämndens verksamhetsområden har en del av
de åtgärder för att komma i balans inte kunnat genomföras i tillräcklig omfattning. Målet om
en besparing på 5 334 tkr under höstterminen förväntas inte nås vid delårsprognosen. Extra
åtgärder kan behövas sättas in. Gymnasieskolan förväntas i nuläget medföra ett underskott på
drygt 3 mkr.
Socialnämnden
Socialnämndens utfall per 31 augusti jämfört med budget är -3 671 tkr. Prognos för helåret är
-2 459 tkr, vilket beror helt på det ingående sparbetinget på 7 mkr som inte kunnat hämtats
hem helt.
Prognosen är satt under förutsättning att kommunen beviljas begärd kostnadstäckning för
Coronapandemin med 5,9 mkr.
Finansen
Finansen redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på + 21 170 tkr. Prognos för
hela året är + 18 000 tkr. Se mer under avsnittet Ekonomisk analys nedan.
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7.4

Ekonomisk analys

Periodens resultat och årsprognos
För perioden januari till och med augusti 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt en
positiv budgetavvikelse på 10 295 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
+/- noll kronor, vilket medför att periodens resultat motsvarar budgetavvikelsen.
Årsprognosen för kommunens resultat uppgår till +3 315 tkr.
tkr

200831

Budgeterat resultat

Prognos 201231
0

0

Budgetavvikelse, total

10 295

3 315

Periodens/Årets resultat

10 295

3 315

För kommunkoncernen görs i delårsrapporten inte någon sammanställd redovisning. Det som
dock kan konstateras är att årsprognoserna för samtliga bolags ekonomiska resultat är positiva
även om AB Vingåkershem redovisar ett underskott efter åtta månader. Koncernmässigt
beräknas därför ett positivt resultat för 2020 att uppstå. Kommande år finns ett stort
investerings- och upplåningsbehov som kommunkoncernen gemensamt behöver hantera inför
kommande planperiod.
Vingåker Vatten och Avfall AB redovisar efter åtta månader ett positivt resultat på 2,0 mkr
där VA-verksamheten står för +1,2 mkr och renhållningsverksamheten +0,8 mkr.
Årsprognosen innebär att budgeterat resultat på +1,2 mkr kommer att hålla.
AB Vingåkershem redovisar för perioden ett negativt resultat på -3,7 mkr. På helårsbasis
beräknas ett underskott på -200 tkr, vilket är 500 tkr över budgeterat.
Vingåkers Kommunfastigheter AB redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr för årets första
månader. Prognosen för helåret innebär ett resultat i enlighet med budget, +0,3 mkr.
Låneskuld
Låneskulden i koncernen uppgår till drygt 730 mkr per 31 augusti och merparten av lånen
finns hos Vingåkers Kommunfastigheter AB, knappt 445 mkr. Vingåkers kommun har ingen
egen låneskuld. Däremot finns fullmäktigebeslut på några investeringar som kan komma att
finansieras genom lån. De kommunala bolagens låneskuld tryggas genom kommunal borgen.
Borgensramarna har ökat de senaste åren i takt med ökade investeringsbehov i de kommunala
bolagen. Under september kommer en gemensam workshop äga rum där representanter från
kommunen, de kommunala bolagen och Kommuninvest tillsammans ska belysa kommunens
upplåningsutrymme och kommande investerings- och upplåningsbehov i koncernen.
Kommunkoncernen har en kontokredit på 30 mkr. Saldot är i nuläget positivt, vilket innebär
att krediten inte nyttjas.
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital,
det vill säga de har inte finansierats med lån. Soliditeten uttrycker kommunens finansiella
styrka på lång sikt. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveckling och tillgångarnas
förändring. Kommunens soliditet per 31 augusti uppgick till 42 procent, en förbättring jämfört
med år 2098 då den vid samma tidpunkt uppgick till 37 procent. Kommunens lösen av en del
av ansvarsförbindelsen för pensioner påverkade nyckeltalet under 2019. Enligt nu gällande
redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet exklusive den del av pensionsavsättningen
som redovisas under ansvarsförbindelser. Räknas även ansvarsförbindelsen in blir
kommunens soliditet negativ, -9 procent som är en förbättring jämfört med samma period
föregående år då den uppgick till -11 procent.

Likviditet
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen behöver likvida
medel för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar samt för att ge viss säkerhet
vid oväntade händelser. Kommunens likviditet är god. Kommunens likvida medel uppgick per
31 augusti till 61 mkr. Det negativa resultat som kommunen redovisat 2018 och 2019 har
påverkat likviditeten negativt.
Kommungemensamma poster - Finansen
Inom den finansiella verksamheten redovisas sådant som är kommungemensamma intäkter
och kostnader. Det gäller bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader för försäkringar och eventuella räntor.
Skatter och statsbidrag
Kommunens preliminära medel för 2020 från kommunalskatt förväntas på årsbasis enligt
SKRs augustiprognos medföra totalt 239 tkr högre intäkter än budgeterat. Justeringen av
slutavräkning av kommunalskattemedel för 2019 förväntas i nuläget innebära en kostnad på
1 963 tkr och den preliminära slutavräkningen för kommunalskatt för 2020 förväntas innebära
en kostnad på 3 358 tkr, vilket är 2 078 tkr sämre än budgeterat. Fastighetsavgiften
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prognostiseras ge ett positivt utfall med 206 tkr högre intäkter än budgeterat. De generella
statsbidragen genom inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsbidrag förväntas
totalt medföra ett sämre utfall än budgeterat med -2 070 tkr. Det tillfälliga statsbidraget för
flyktingmottagande innebär att kommunen erhåller 1 057 tkr, vilket är nästintill i enlighet med
budgeterat. När det gäller LSS-utjämningen uppgår kommunens bidrag till 3 736 tkr, vilket är
3 109 tkr bättre än budgeterat. Under året har även beslutats i riksdagen om extra tillskott på
3 095 tkr i januari och ytterligare 1 539 tkr i februari. Därutöver har statligt stöd med
anledning av coronapandemin, inneburit extra tillskott om 9 284 tkr genom riksdagsbeslut i
april och ytterligare 2 653 tkr har beslutats i maj. Dessa pengar är utbetalda till kommunen
och har periodiserats under årets tolv månader. Vidare har 1 585 tkr aviserats till kommunen
som kompensation för att näringslivet beviljats avsättning till periodiseringsfond. Dessa
pengar betalas ut i december och har periodiserats och bokats upp i delårsrapporten. Totalt
innebär samtliga dessa poster att årsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag
innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 15 556 tkr.
Kommunalskatt och generella statsbidrag,
prognos 2020, tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Intäkter
Kommunalskatt, preliminära medel

397 296

397 057

239

20 368

20 162

206

Inkomstutjämning

136 568

137 941

-1 373

Kostnadsutjämning

27 454

28 005

-551

0

0

0

9 340

9 486

-146

Definitiv slutavräkning kommunalskatt 2019

-1 963

0

-1 963

Preliminär slutavräkning kommunalskatt 2020

-3 358

-1 280

-2 078

Statsbidrag, tillfälligt stöd, välfärdspengar

5 835

5 835

0

Flyktingmedel

1 057

1 100

-43

Extra tillskott, riksdagsbeslut februari

1 539

0

1 539

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 20
januari

3 095

0

3 095

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 2 april

9 284

0

9 284

Extra tillskott, riksdagsbeslut aviserat 18 maj

2 653

0

2 653

Extra tillskott, avsättning till
periodiseringsfond

1 585

0

1 585

LSS-utjämning

3 736

627

3 109

614 489

598 933

15 556

0

0

0

614 489

598 933

15 556

Kommunal fastighetsavgift

Strukturbidrag
Regleringsbidrag

Summa intäkter
Summa kostnader
Totalt
*uppgifter hämtade från SKR´s cirkluär 20:32
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Pensioner
Det nya pensionsavtalet AKAP-KL (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller för
arbetstagare födda 1986 eller senare. De som är födda 1985 eller tidigare berörs även
fortsättningsvis av det gamla pensionsavtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension).
Beräkningar och prognoser som gäller de totala förpliktelserna för pensioner kommer från
KPA, som är kommunens pensionsadministratör sedan 1 oktober 2019. Inför delårsrapporten
har kommunen erhållit en uppdaterad prognos som medför att kommunen behöver ta höjd för
högre pensionskostnader framöver. Följande tabell visar kommunens prognos för 2020
avseende de samlade pensionsförpliktelserna. Totalt uppgår dessa till 175,3 mkr.

Pensionsåtaganden, inkl löneskatt, tkr

2020, prel

Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

2019

13 439

11 945

161 861

169 435

0

0

Totala förpliktelser, tkr

175 300

181 380

Återlåning i verksamheten

175 300

181 380

Aktualiseringsgrad, procent

99%

99%

Ansvarsförbindelser
Finansiella placeringar

De resultatpåverkande posterna för pensionskostnader beräknas för 2020 uppgå till 45,7 mkr,
se följande tabell. Det är cirka 12 mkr högre än 2019. Kostnaderna för kommunens
försäkringspremier för pensioner har i prognosen från KPA ökat med 11,5 mkr. Vad det beror
på har KPA inte, vid delårsrapporttillfället, återkommit med svar på. Kostnaden för särskild
löneskatt på den del av ansvarsförbindelsen för pensioner som kommunen löste in i förtid
under 2018 har belastat 2019 med 7,7 mkr. Prognosen för kommunens pensionskostnader
grundar sig på att de anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Möjlighet finns att gå
före 65 år eller att arbeta kvar som längst till 67 år. Hur de anställda väljer att göra påverkar
kommunens kostnad.

Pensionskostnader, tkr

2020, prel

Årets utbetalda pensioner

2019
8 993

9 886

152

331

Försäkring pensionsskuld

15 119

3 613

Avgiftsbestämd ålderspension

12 909

11 235

8 918

6 590

-413

2 100

Summa pensionskostnad, tkr

45 678

33 755

Inlösen av pensioner/löneskatt

0

7 744

Ränta på pensionsmedel

Särskild löneskatt
Förändring avsättn pensioner

21

63

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringar 2020-08-31
Inom kommunkoncernen pågår flera större investeringsprojekt. Den nya fritidsgården som
Vingåkers Kommunfastigheter AB bygger i anslutning till den nya högstadieskolan beräknas
vara färdig för inflyttning 1 november. Bolaget har även under våren slutfört investeringen
och upprustningen av Säfstaholms slott. Vingåker Vatten och Avfall ABs huvudsakliga
investeringar hänger samman med ledningsdragningarna som gjorts till och från
Lytterstaområdet. AB Vingåkershem har genomfört rivning av fastigheterna på Humlegatan
och kommer under hösten att påbörja nybyggnation av hyreslägenheter i Högsjö.
Kommunens investeringar har per 31 augusti uppgått till 4 662 tkr. Årsbudgeten uppgår till
14 381 tkr. Det är främst investeringar inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde som har
genomförts, bland annat nya bryggor till badplatsen i Högsjö, asfaltering av gator och vägar
samt data- och digitaliseringsinvesteringar.

Nämnd

Totalbelopp
budget, tkr

Beslut

Utfall
200831, tkr

Återstår, tkr

Kommunstyrelsen

KF §124, 191124

11 310

4 372

6 938

Kultur- och fritidsnämnden

KF §124, 191124

185

31

154

Samhällsbyggnadsnämnden

KF §124, 191124,
SBN §101 191203

445

109

336

Barn- och utbildningsnämnden

KF §124, 191124

600

39

561

1 841

112

1 729

14 381

4 663

9 718

Socialnämnden

KF §124, 191124 och
KF §25 190420

SUMMA KOMMUNEN

Investeringar synnerliga skäl
Kommunfullmäktige har, utöver det som nämnts ovan, under 2016 och 2017 beslutat om att
vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån
under perioden 2016-2020, men en del projekt är avslutade. Några påverkar endast
likviditeten, såsom sluttäckning av deponin, byggnation av ny ÅVC och utveckling av Brene
industriområde. Under 2015 visade det sig att kommunens miljötillstånd för deponin gör det
möjligt att ta emot täckmassor från externa företag. Det ger kommunen årliga intäkter som
tillförs, vilket har gjort att avsättningen för deponin per den 31 augusti 2020 uppgick till
29 mkr. Dessa medel finns avsatta i balansräkningen.

22

64

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nu är beloppet för återstående projekt med synnerliga skäl i investeringsbudgeten totalt
37,7 mkr (se tabellen nedan). Per den sista augusti har knappt 1,9 mkr nyttjats. Merparten
hänger samman med Slottsprojektet och Slottsskoleprojektet. I nuläget har ingen nyupplåning
genomförts.
KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 20162019, tkr

Utfall 2020
(aug), tkr

KF

Beslut

§ 24 den 18/416

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

0

102

§ 24 den 18/416

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

8 300

597

8

7 695

§ 24 den 18/416

Åtgärda infratruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

342

0

7 658

§ 24 den 18/416

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

170

§ 24 den 18/416

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den 13/317

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

0

461

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

739

3 971

§ 70 den 26/617

Slottsprojektet Säfstaholms
slott

1 200

155

1 089

-44

37 670

15 795

1 856

20 019

SUMMA

Återstår, tkr

Ekonomiska framtidsutsikter
Vårens utbrott av coronapandemin covid-19 fick konsekvenser för både verksamhet och
ekonomi som med stor sannolikhet kommer att påverka oss under lång tid framöver. Ett virus
spred sig över världen och som fortfarande inte är under kontroll. I avvaktan på vaccin vidtas
fortfarande försiktighetsåtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens
rekommendationer. Under 2020 har flera tillskott av statliga medel tilldelats kommuner,
regioner och näringsliv. För Vingåkers kommuns del handlar det om cirka 14 mkr i extra
tillskott. Därutöver har kommunen återsökt kostnader på knappt 6 mkr som avser
merkostnader inom vård och omsorg. Hur coronapandemins konsekvenser för kommunen ser
ut ekonomiskt framöver är svårt att sia om, men det kommer att få konsekvenser.
Konsekvenser för sysselsättning och näringsliv kommer att påverka kommunen. Detta i ett
läge när kommunens ekonomiska situation redan befinner sig i ett ansträngt läge. Kommunens
budgetprocess inför 2021 sköts fram och istället för att som styrmodellen indikerar besluta om
ekonomiska ramar till nämnderna i juni kommer detta att ske på kommunfullmäktiges
sammanträde i november. Inför 2020 var det bara socialnämnden som fick del av
uppräkningar i budgetramen, för att kompensera ökade kostnader inom hemtjänst och
försörjningsstöd. Uppräkning av löner, hyror och andra kostnadsökningar ska således
respektive nämnd hantera inom befintlig ram. Samtliga nämnder har beslutat om
åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar ska redovisas i samband med höstens
budgetprocess.
Regeringens höstbudget (bugetpropositionen 2021) aviserar mer generella statsbidrag till
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kommunerna och även riktade statsbidrag till äldreomsorgen och för äldreomsorgslyftet
utöver det som redan aviserats. För Vingåkers del innebär detta 6,2 mkr mer i generella
statsbidrag och 4,6 mkr för äldreomsorgssatsningen samt 1,8 mkr för äldreomsorgslyftet.
Detta under förutsättning att riksdagen beslutar enligt förslaget. Totalt ett tillskott på drygt
12 mkr år 2021.
När det gäller befolkningsunderlaget så ser situationen för Vingåkers kommun ut som i de
flesta andra kommuner. Kommunens befolkningsprognos indikerar ett ökat antal barn de
närmaste åren, men framför allt fler äldre. Samtidigt förväntas antalet personer i
yrkesverksam ålder bli färre, vilket medför att färre personer ska försörja fler. Under 2019
minskade dock befolkningen i kommunen med 25 personer. Vid utgången av juli månad 2020
fanns det 9.165 folkbokförda personer i Vingåkers kommun. Detta är en ökning hittills under
2020 med 54 personer. Det är extra viktigt att kommunen arbetar aktivt med
befolkningsprognoser framöver. SKR:s rekommendation till kommunerna är att i samband
med budget för kommande år se till att det skapas buffertar för oförutsedda kostnader.
Vingåkers kommun har från och med budget 2020 öronmärkt 7,5 mkr i en buffert. För 2020
finns ett beslut om att dessa medel vid behov kan nyttjas för kostnader eller intäktsbortfall
kopplat till coronapandemin.
Befolkningsökningen ställer krav på framför allt skola och barnomsorg, men även på fler
bostäder. I kommunkoncernen har de senaste åren flertalet större investeringsprojekt
genomförts, bland annat nybyggnation av Slottsskolan inklusive en ny fritidsgård,
upprustning av Säfstaholms slott och byggnation av en ny förskola, Äppellunden. Under
hösten kommer AB Vingåkershem också att påbörja byggnationen av nya hyreslägenheter i
Högsjö. Investerings- och upplåningsbehovet i kommunkoncernen är stort och gemensamma
prioriteringar är nödvändiga om finansiering genom upptagande av nya lån ska kunna ske.
Långsiktighet och helhetsperspektiv i planeringsförutsättningarna är en nödvändighet. En
gemensam workshop med representanter från kommunen, de kommunala bolagen och
Kommuninvest är planerad i slutet av september.
Kommunens likviditet är, trots det ekonomiska läget, fortfarande relativt god, men de senaste
årens negativa resultat och kommunens inlösen av en del av ansvarsförbindelsen för pensioner
har påverkat likviditeten. Kommunen har i nuläget inga lån. Upplåning finns i de kommunala
bolagen med kommunal borgen. Kommunfullmäktige förväntas under hösten bevilja AB
Vingåkershem utökad kommunal borgen med 17 mkr för investeringar i utökat
bostadsbestånd.
I delårsrapporten flaggar flera av kommunens nämnder för negativa budgetavvikelser 2020
och svårigheter att nå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i
uppdrag att presentera åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022).
Trots de negativa avvikelserna för flera av nämnderna beräknas kommunens resultat ändå bli
positivt för 2020 tack vare statliga bidrag. Med de statliga tillskott som aviserats i
höstbudgeten ser läget något ljusare ut för kommande år, men det innebär inte att den
ekonomiska situationen är löst. Prioriteringar och tuffa beslut kommer att krävas för att
kommunens ekonomi ska komma i balans.
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8 Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommuner och regioner, enligt kommunallagen, inte får besluta om
en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt, som för
Vingåker 2019, måste kommunen kompensera underskottet med överskott inom tre år. Varje
år ska kommunen göra en balanskravsutredning i årsredovisningen. Kommunen redovisade
för år 2019 ett underskott på 11,8 mkr, men efter diverse justeringar landade det justerade
resultatet på +306 tkr varför kommunen inte har något negativt resultat att återställa.
Prognosen för årets resultat för år 2020 innebär att ett överskott på 3,3 mkr förväntas uppstå.

9 Väsentliga personalförhållanden
Kompetensutveckling och arbetsmiljö
Vingåkers kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och behöver kontinuerligt
anpassa organisationen efter nya behov. Uppdraget är att ge service av hög kvalitet till
medborgarna, vilket ställer krav på organisationen att vara flexibel och beredd på att möta
framtiden på nya sätt med nytt tänkande. Medarbetarnas engagemang och kompetens borgar
för kvalitet i verksamheten.
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete, med arbetsgivarpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser. Redovisningen ska även bidra till att de
personalekonomiska frågorna analyseras per verksamhetsområde och vägs in i den samlade
verksamhetsplaneringen för kommande år. Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur
kommunens HR-system. Om inget annat anges avser värdena den 31 augusti respektive år.
Sammanfattningsvis så ökar antalet anställda, den genomsnittliga sysselsättningsgraden är
relativt stabil. Sjukfrånvaron har ökat på grund av pandemin, de intermittent anställda nyttjas i
något mindre uträckning trots pågående pandemi. Om vi räknar bort de värsta månaderna med
covid-19 i Vingåker, mars, april och maj månad år 2020, så sjunker sjukfrånvaron och de
intermittent anställda nyttjas i väsentligt mindre omfattning.
Antal tillsvidareanställda
Den 31 augusti 2020 var 733 personer tillsvidareanställda i kommunen. Totalt har antalet
tillsvidareanställda ökat med 31 personer sedan 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen har
ökat med 13 anställningar, kommunledningsförvaltningen med fyra anställningar,
socialförvaltningen med fem anställningar och kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
ökat med nio tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställda varierar från månad till
månad, siffrorna avser exakt mätdata den 31 augusti respektive år.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
2020
Barn- och
utbildningsförvaltningen

2019

2018

95,98

96,39

96,10

Kommunledningsförvaltningen

100,00

100,00

100,00

Kultur- och
samhällbyggandsförvaltningen

92,85

93,06

91,97

Socialförvaltningen

92,91

93,04

92,00

Totalt

94,39

94,59

93,96

Intermittent anställda (timanställda)
Fram till 31 augusti år 2020 utfördes motsvarande 63 årsarbetare av intermittent anställda,
under samma period år 2019 var det motsvarande 68 årsarbetare, viktigt att notera att
pandemin krävde fler utförda arbetstimmar av de intermittent anställda under mars, april och
maj.
Kompetensförsörjning
Då man såg stora svårigheter att rekrytera vissa kompetenser fattades 2016 beslut om att
förstärka HR-enheten med rekryteringskompetens med uppdrag att förbättra och utveckla
rekryteringsprocessen i kommunen samt aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket. 2019
fattades beslut om att göra funktionen permanent. Under de första åren testades nya
annonseringsvägar, annonsernas utformning utvecklades och gjordes enhetliga och en
upphandling genomfördes med extern part vad gäller annonsering i sociala medier. Det
arbetet har genererat att ledtiderna kortats ner, kommunens chefer har fått mer stöttning i
rekryteringsprocesserna och kandidatupplevelsen har höjts.
I arbetet med Vingåkers kommuns arbetsgivarvarumärke läggs stort fokus på att hitta nya sätt
att synas som en attraktiv arbetsgivare. I tätt samarbete med kommunikationsenheten har
innehåll till Vingåkers kommuns Linkedin-sida skapats. Tillsammans har filmer tagits fram
med syfte att lyfta och skapa uppmärksamhet kring Vingåkers kommun som arbetsgivare och
i samband med lärarrekryteringen skapades en kampanj under #lärareivingåker för att
uppmärksamma nyutexaminerade lärare om kommunens lediga tjänster. Kampanjen gav bra
utfall och antalet ansökningar ökade och behörigheten steg ytterligare från tidigare år. Under
2018 och 2019 har representanter från kommunen deltagit i rekryteringsmässor, under 2020
gjordes valet att endast närvara vid ett fåtal mindre mässor. Under våren lades mycket tid på
att hjälpa äldreomsorgen med deras personalbrist när Covid-19 drabbade kommunen.
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Tabellen nedan redovisar antal annonser publicerade för lediga tjänster i kommunen. Den
innefattar samtliga annonserade tjänster från 2020-01-01 till 2020-08-31. Tabellen redogör för
antal annonserade annonser, antal tjänster som rekryterats, annonser som är pågående och
annonser som avbrutits eller annonserats om. Den data som redovisas är uppdelad efter
förvaltningarna.
Ej
rekryterad/Annonseras
igen

Annonser

Rekryterade

Barn- och
utbildningsförvaltningen

65

33

2

15

Socialförvaltningen

54

17

7

13

Kommunledningsförvaltningen

5

3

0

1

Kultur- och
samhälsbyggnadsförvaltningen

17

12

3

1

141

65

12

30

TOTALT

9.1

Pågående

Redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro

I bokslutet redovisas sjukstatistik för tillsvidareanställda i den form som Sveriges Kommuner
och Regioner fastställt som mall. Den innefattar all sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka, och är uppdelad på
korttidsfrånvaro (mindre än 60 dagar) och långtidsfrånvaro. Pandemin har påverkat
sjukfrånvaron negativt under mars, april och delar av maj. Exkluderas sjukfrånvaron på grund
av pandemin är sjukfrånvaron något lägre än tidigare år.
2020, %

2019, %

2018, %

2017, %

2016, %

Över 60 dagar

45,21

53,36

47,72

53,65

55,25

-29 år

9,28

6,60

6,63

8,73

7,23

30-49 år

10,30

7,09

7,48

7,35

8,08

50- år

11,67

8,94

8,91

8,84

9,33

Kvinna

12

8,7

9,5

9,3

9,8

Man

6,2

4,9

4,5

3,5

3,3

10,79

7,92

8,17

8,23

8,78

Kommunen

Sjukfrånvaro - aktiva åtgärder



Rapporteringssystemet KIA för arbetsmiljöavvikelser används och avvikelser följs
upp och aktiva återfärder vidtas vid behov.
Rehabiliteringssystemet Adato är fullt ut implementerat och hjälper cheferna i såväl
det förebyggande som rehabiliterande arbetet för att förbättra arbetsmiljön och sänka
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9.2

sjukfrånvaron.
Regelbundna rehabronder genomförs med chefer och HR-strateg, samtliga
sjukskrivningsärenden aktualiseras och eventuella nya åtgärder sätts in.
Kvartalsvisa uppföljningar sker mellan HR och företagshälsovård.
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid.
%

200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

Kommunledningsförvaltningen

3,07

3,98

3,23

4,96

0,97

Kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen

8,54

8,55

6,98

4,89

7,16

Barn och
utbildningsförvaltningen

10,16

7,60

5,61

6,88

10,68

Socialförvaltningen

12,87

8,56

11,07

9,94

8,11

Vingåkers kommun, totalt

10,79

7,92

8,17

8,23

8,78

Sjukfrånvaro - pandemi
Under mars, april och maj fördubblades sjukfrånvaron inom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen, vissa verksamheter drabbades extra hårt och hade upp emot 40 procents
sjukfrånvaro. Inom socialförvaltningen var det äldreomsorg och ung integration som var värst
drabbade av hög sjukfrånvaro. Inom barn- och utbildningsförvaltningen var det främst Slottsskolorna
och förskolan som drabbades av hög sjukfrånvaro. Kommunledningsförvaltningen och kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har under pandemin haft låg eller normal sjukfrånvaro, enda
verksamheten som haft en förhöjd sjukfrånvaro inom dessa förvaltningar är mat och måltider. Övriga
verksamheter inom dessa förvaltningar har haft relativt stora möjligheter till distansarbete, vilket kan
ha påverkat.
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10

Förväntad utveckling

Kommunstyrelsen
Den enskilt viktigaste faktorn för eventuella förändringar de närmaste åren är de ekonomiska
utmaningarna. Krav på förbättringar i olika verksamheter parallellt med stagnerande eller
minskade ekonomiska ramar kommer ställa stora krav på alla anställda. Till det kommer att de
båda stora nämnderna i kommunen också har ekonomiska utmaningar som behöver lösas. Om
det leder till beslut som begränsar kommunstyrelsens ram ännu mer så kommer självfallet
utmaningen att öka i motsvarande grad.
En annan viktig fråga är de långsiktiga effekterna av Corona. Vad de kommer att innebära är
det för tidigt att säga men om till exempel andelen distansarbete ska ligga kvar på den högre
nivå som gällt sedan i våras så kan det leda till behov av förändringar i arbetsmiljö mm men
också till minskade behov av kontorslokaler och därmed sänkta kostnader.
Utöver dessa övergripande frågor finns det fakta och förväntningar om framtiden som är mer
enhetsspecifika och som redovisas nedan.
Barn- och utbildningsnämnden
Den förväntade utvecklingen utgår till stor del från förvaltningens samarbete med Skolverket,
Samverkan för bästa skola, samt från de två utredningar som under året har genomförts av
externa aktörer. Utredningarna handlar om förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
respektive likvärdighet, måluppfyllelse och integration i Vingåkers F-6-skolor.
Socialnämnden
Antalet invånare över 80 år kommer att öka med 50 % de kommande tio åren. Som en följd av
lågkonjunktur och Corona beräknas trycket på ekonomiskt bistånd att öka. Svårigheterna att
rekrytera och behålla tillräckligt med personal kommer att öka kraftigt. Antalet brukare inom
funktionshinderomsorgen ser ut att öka de närmaste åren och det finns behov av både
ytterligare platser i gruppbostad som i daglig verksamhet. Glappet mellan socialnämndens,
och invånarnas, behov av resurser och den budget nämnden tilldelas kommer sannolikt att
växa snabbt. Några lättnader genom ändrad lagstiftning är inte i sikte och statliga
samverkansparter avlägsnar sig allt längre från kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggverksamheten genomgår en förnyelse och ambitionsökning samtidigt som
merparten av medarbetarna är nya. Även inom miljötillsynen pågår ett förändringsarbete.
Kultur- och fritidsnämnden
De större förändringarna inom nämndens ansvarsområde handlar om verksamheten i
fritidsgården och Säfstaholms slott. Fritidsgårdens verksamhet arbetas om från grunden och
får också nya lokaler. Slottet återinvigs efter närmare tre års renovering och även här är
förändrad verksamhet en viktig del.
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Räkenskap och tabeller

11.1 Resultaträkning
RESULTATRÄKNING,
tkr

Not

Utfall 200831

Utfall 190831

Prognos 201231

Budget 201231

Verksamhetens intäkter

2

90 591

101 880

119 697

119 697

Verksamhetens kostnader

3

-485 940

-493 984

-721 874

-709 635

0

-7 744

0

0

-7 460

-5 956

-11 006

-11 006

-402 809

-398 061

-613 183

-600 944

Skatteintäkter

260 662

264 960

391 975

395 777

Generella statsbidrag och
utjämning

151 882

123 457

222 512

203 156

Verksamhetens resultat

9 736

-9 643

1 304

-2 011

Finansiella intäkter

1 340

1 721

2 298

2 298

-781

-379

-287

-287

Resultat efter finansiella
poster

10 295

-8 301

3 315

0

Extraordinära poster, netto

0

0

0

0

10 295

-8 301

3 315

0

Jämförelsestörande post:
Löneskatt inlösen
pensioner
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Finansiella kostnader

Periodens/Årets resultat
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11.2 Balansräkning
BALANSRÄKNING, tkr

Not

200831

190831

191231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

4

93 115

99 211

94 548

Maskiner och inventarier

5

34 234

18 953

34 039

Värdepapper

6

73 678

76 857

76 141

Långfristiga fordringar

7

1 600

1 573

1 573

202 628

196 594

206 301

6 984

7 394

7 394

6 984

7 394

7 394

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur

8

Summa bidrag till statlig
infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd

9

372

340

372

Exploateringsverksamhet

9

150

418

150

Kortfristiga fordringar

10

53 652

54 820

41 315

Kassa och bank

11

61 746

90 063

74 024

Summa omsättningstillgångar

115 920

145 642

115 860

Summa tillgångar

325 531

349 630

329 555

126 861

138 713

126 861

10 295

-8 301

-11 852

12

137 156

130 413

126 861

Pensioner (inkl särsk löneskatt)

13

11 372

19 581

11 945

Andra avsättningar

13

29 075

26 379

27 926

40 447

45 960

39 871

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR och
SKULDER
Eget kapital, därav årets resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

14

0

0

0

Kortfristiga skulder

15

147 929

173 257

162 823

Summa skulder

147 929

173 257

162 823

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

325 531

349 630

329 555
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BALANSRÄKNING, tkr

Not

200831

190831

191231

Panter & ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits
bland skulder eller avsättningar

132 735

138 734

136 355

Särskild löneskatt

32 202

33 657

33 080

Borgensåtagande

716 314

631 691

716 314

Hyresavtal

243 840

290 355

243 840
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11.3 Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS, tkr

Not

Utfall 200831

Utfall 190831

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

10 295

-8 301

Justering för av- och nedskrivningar

16

7 460

5 956

Justering för gjorda avsättningar

17

0

0

576

6 561

-1

1

18 329

4 218

-12 337

-8 722

0

1 422

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder

-14 894

3 702

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 901

620

-6 364

-4 460

0

0

141

0

Investering i finansiella tillgångar

0

0

Försäljning av finansiella tillgångar

0

0

-6 223

-4 460

Nyupptagna lån

0

0

Amortering av skuld inl överförda lån till bolag

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

2 846

1 394

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 846

1 394

-12 278

-2 446

Likvida medel vid årets början

74 024

92 509

Likvida medel vid periodens slut

61 746

90 063

-12 278

-2 446

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej resultatpåverkande poster

18

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Pågående investeringar
Försäljning av materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

SUMMA KASSAFLÖDE
Periodens kassaflöde

Förändring av likvida medel

33
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11.4 Nothänvisningar - redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya kommunala bokförings- och
redovisningslagen, KBRL (Lag 2018:597). Rådet för kommunal redovisning, RKR, har rollen
som normgivande organ och har till uppgift att utveckla god redovisningssed. De utarbetar
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller av större vikt och
tolkar vad som är god redovisningssed för kommuner, regioner och kommunalförbund. Dessa
rekommendationer ska kommunen följa.
Kommunens redovisning har i huvudsak skett enligt god redovisningssed - i
överensstämmelse med den nya redovisningslagen samt RKRs rekommendationer. Några av
RKRs rekommendationer träder ikraft först från och med räkenskapsåret 2020.
Avvikelser från god redovisningssed
Systemdokumentation
Enligt KBRL 3 kap 11§ ska varje kommun upprätta 1) en beskrivning över
bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge en överblick över systemet
(systemdokumentation) och 2) sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom
systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå behandlingen av de enskilda
bokföringsposterna (behandlingshistorik).
Kommunen avviker från god redovisningssed när det gäller dokumentation av
redovisningssystem. Ett arbete har under 2019 påbörjats med att sammanställa en
systemdokumentation, men mycket kvarstår innan den är så omfattande som lagen kräver. Till
det nya ekonomisystemet som är i drift sedan 1 januari 2018 finns flertalet rutinbeskrivningar
och lathundar. Dessa finns lagrade elektroniskt utifrån vilket moment i ekonomisystemet det
gäller. Vidare finns processbeskrivning över de integrationer från övriga system som
ekonomisystemet behöver "prata" med.
Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 ska komponentavskrivningar tillämpas från och med räkenskapsåret 2014.
Väsentliga skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en
materiell anläggningstillgång måste beaktas och ska därmed skrivas av separat, så kallad
komponentavskrivning. För varje investering görs en individuell prövning.
Kommunen har infört komponentavskrivningar från och med 2018 på nya investeringar. I
ekonomisystemet hanteras detta via anläggningsregistret. Under 2018 beslutade
kommunfullmäktige om en investeringspolicy och kommunstyrelsen antog i samband med det
riktlinjer för investeringar. I bilaga till riktlinjerna finns rutin för komponentindelning.
Avskrivningstiden skiljer sig mellan olika komponenter från 5 år och uppåt.
Under 2019 har investeringen i Tennisparken komponentindelats. De sista utgifterna för
investeringen kom i slutet av 2018 och avskrivningar har bokförts från och med januari 2019.
Kommunen avviker till viss del från god redovisningssed när det gäller
komponentavskrivningar, eftersom tillämpningen påbörjades först 2018 och endast avser nya
investeringar från och med 2018.
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Etableringsersättning
Av RKR R2 framgår att om det inte finns några villkor och restriktioner för ett bidrag eller en
kostnadsersättning, ska bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas så fort det är
sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla
kommunen. Detta betyder att etableringsersättningar, även kallat generalschablonen, ska
intäktsredovisas så fort de uppstår.
Kommunen avviker från detta då dessa medel, enligt socialnämnden, bokförs mot
balanskonto/projekt istället för att intäktsredovisas. De används sedan för kostnadstäckning 36
månader framåt. Dessa medel omsätts hela tiden, dock särskiljs inte medlen för vilket år de
kom, och det går därmed inte att följa en enskild betalning. Pengarna tillfaller kommunen år
1-2, men den stora kostnaden för försörjningsstöd kommer månad 25-36. I perioder har detta
medfört att behållningen på balanskontot varit stort, men minskar snabbt i andra perioder.
Medlen planeras användas mer aktivt för arbetsmarknadsåtgärder framöver. Av de medel som
inkommit hittills i år för flyktingmottagande har 1 358 tkr gått till Viadidakt för svenska för
invandrare och samhällsorientering. 4 271 tkr har använts till försörjningsstöd och 52 tkr har
överförts till barn- och utbildningsnämnden för kommunmottagna barn.
Schablonersättningar däremot ska enligt RKR R2 periodiseras: Om bidraget eller
kostnadsersättningen avser två eller flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur
mycket av bidraget eller kostnadsersättningen som avser respektive period, ska bidraget
periodiseras med jämn fördelning från och med den tidpunkt då bidraget enligt restriktionerna
får börja intäktsredovisas till och med den tidpunkt då hela bidraget ska vara intäktsredovisat.
Kommunen periodiserar dessa medel under 36 månader, vilket är i enlighet med god
redovisningssed. Per 201231 fanns totalt 40,3 mkr uppbokat på balanskonto, nu i delåret
35,4 mkr (35,2 mkr 191231 och 40,7 mkr 181231) avseende både etableringsersättning och
schablonersättning.
Utvärdering av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen 8 kap 5§ ska kommunens budget innehålla en plan för verksamhet och
ekonomi under budgetåret. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. I KBRL 11 kap 8 och 12 §§ fastslås att
förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer av betydelser för
en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts.
Kommunen avviker från god redovisningssed när det gäller utvärdering av dessa mål. Den
förra mandatperioden gav mycket ny kunskap om kommunens framtagande och användning
av planeringsdokumenten. En grundläggande fråga är också vad i planeringsdokumenten som
egentligen är viktigt, och för vem. Målen för åren 2015-2019 är helt enkelt svåra att följa upp.
I vissa fall görs inga mätningar som kan användas på ett enkelt sätt, i andra fall kommer
resultatet från mätningen (om den görs av till exempel någon myndighet) långt senare än när
kommunen behöver ha den. Att lägga mycket tid på att följa upp mål med den här typen av
brister är inte ändamålsenligt. Mot bakgrund av ovanstående har uppföljningen av mål
prioriterats ner under 2019. Kommunen har därför i stället gjort ett omtag i
planeringsdokumenten för den nya mandatperioden, särskilt när det gäller mål och
uppföljning av dem.
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Redovisningsprinciper - så här gör kommunen
Avskrivningar avseende fastigheter påbörjas då en anläggning tas i bruk, vid investeringens
färdigställande. Vad beträffar inventarier påbörjas avskrivningen vid anskaffandet. För
fastigheter tillämpas avskrivningstider på 20, 25, 33, 50 och 100 år (slottet). Inventarier skrivs
av på 3 år (datorer), 5 år (datautrustning och fordon) eller 10 år. Järnvägsinvesteringen skrivs
av på 25 år.
Avsättning till deponi
Avsättning av medel för framtida kostnader avseende återställande och sluttäckning av deponi
har skett i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd plan, §85/2004 fram till och med
2013. En ny kostnadsberäkning under 2014 indikerade att kostnaderna beräknades hamna på
cirka 16,5 mkr. Sedan tidigare hade kommunen avsatt 12,5 mkr för sluttäckning av deponi
varför resterande 4 mkr avsattes och kostnadsfördes i samband med bokslutet för 2014. Under
2015 visade det sig att kommunens miljötillstånd för deponin gör det möjligt för kommunen
att ta emot täckmassor från externa företag. Detta genererar kommunen årliga intäkter som
tillförs avsättningen. Detta medför att avsättningen per 200831 uppgår till 29,1 mkr. Under
2019 har en ny kostnadsberäkning tagits fram för projektet tillsammans med en
projektbeställning. Frågan kommer på nytt att aktualiseras till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under 2020.
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening är upptagna i balansräkningen till
anskaffningsvärde. Kommunen har sedan 2015 fullgjort sin medlemsinsats motsvarande 900
kronor per invånare.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella
investeringsbidrag, statsbidrag m m. I det nya anläggningsregistret från 2018 utgörs det
ingående bokförda värdet från 2017, av ett nettovärde. Det innebär att ackumulerade
avskrivningar särredovisas från och med 2018 års bokförda avskrivningar.
Detaljplaner redovisas från och med 2020 som en driftkostnad och inte som tidigare år då de
redovisats som investeringar.
Förråd har värderats i enlighet med lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Hyror och avgifter för äldreomsorgen debiteras i förskott liksom övriga hyror. Avgiften för
barnomsorgen debiteras för innevarande månad.
Korttidsinventarier, d v s inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett
värde som understiger 20 tkr, har kostnadsförts direkt vid anskaffning.
Kommunens medfinansiering av Citybanan redovisas i balansräkningen under rubriken
Bidrag till statlig infrastruktur. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redovisas i
balansräkningen får uppgå till högst 25 år och upplösningen ska påbörjas det år första
utbetalningen av bidraget görs. Kommunen har betalat ut hela bidraget, varför upplösning har
påbörjats och kostnadsförts med 411 tkr per år med start år 2013 då den första utbetalningen
skedde. Kostnaden finns budgeterad.
Kostnadsräntor har periodiserats till den redovisningsperiod de tillhör.
Leverantörsfakturor inkomna efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell
redovisningsperiod har skuldförts och belastar periodens redovisning.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
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Pensionsskuld - som underlag för uppbokning av avsättning till pensioner, kortfristig skuld
samt ansvarsförbindelse för pensioner har kommunen använt delårsprognosen från KPA per
200831. Efter genomförd upphandling bytte kommunen pensionsadministratör till KPA per
191001. Av erfarenhet från tidigare byten av pensionsadministratör brukar det ta några
månader innan alla parametrar fallit på plats och man får en tillförlitlig prognos.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter periodiseras inte i delårsrapporten, redovisas i
årsredovisningen som en kortfristig skuld. Saldot i balansräkningen avser 191231. Hänsyn till
årets kostnad är tagen i Finansens prognos.
Den preliminära slutavräkningen avseende kommunalskatten för 2020 har periodiserats och
påverkar periodens resultat. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting
(Cirkulär20:32) har använts för periodisering av slutavräkning avseende kommunalskatt. De
extra generella statsbidrag som utbetalats i år har periodiserats på helår. Likaså de statsbidrag
som inte utbetalats har bokats upp för perioden.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisningen. Under 2020 uppgår detta pålägg till 39,2%.
Särskild löneskatt på avsättning till pensioner (24,26%) har periodiserats och belastar
periodens resultat.
Utställda fakturor efter rapportperiodens slut, men hänförliga till aktuell redovisningsperiod
har fordringsförts och tillgodoräknats periodens redovisning.
Ansvarsförbindelse för pensioner - kommunfullmäktige beslutade 2018 om att lösa in delar
av ansvarsförbindelsen. 31,9 mkr betalades in och reducerade ansvarsförbindelsen per
181231. Detta påverkade kommunens resultat med motsvarande jämförelsestörande kostnad
år 2018. Synnerliga skäl användes vid balanskravsutredningen. Under 2019 har kommunens
kostnad för särskild löneskatt på den inlösta delen av ansvarsförbindelsen, 7,7 mkr, bokats
upp som kortfristig skuld med utbetalning under 2020.
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11.5 Nothänvisningar till resultaträkningen
Nothänvisningar Resultaträkningen, tkr

Utfall 200831

Utfall 190831

Prognos 201231

Not 2 - Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

90 591

101 880

119 697

Varav jämförelsestörande post

0

0

0

90 591

101 880

119 697

Reavinst fastighetsförsäljning

0

0

0

Övrigt

0

0

0

90 591

101 880

119 697

8 167

8 732

Hyror och arrenden

11 137

10 229

Bidrag

59 288

68 629

Övrigt

11 999

14 290

485 940

493 984

721 874

0

0

0

485 940

493 984

721 874

4 720

4 791

Lämnade bidrag

31 688

31 635

Köp av huvudverksamhet

74 675

96 659

274 891

283 162

Lokal- och markhyror

41 084

42 410

Förbrukningsinventarier

25 314

24 020

Övrigt

33 568

11 307

Summa externa intäkter

Summa verksamhetens intäkter
Varav:
Taxor och avgifter

Not 3 - Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning och
integrationsmedel
Varav jämförelsestörande post
Summa externa kostnader
Varav:
Inköp anläggningstillgångar

Personalkostnad inkl pålägg
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11.6 Nothänvisningar till balansräkningen
Nothänvisningar balansräkningen, tkr

2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

Not 4 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2020-01-01*

104 239

105 010

105 010

2 222

1 818

15 471

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

-16 242

106 461

106 827

104 239

-9 691

-4 539

-4 539

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-3 513

-3 077

-5 152

-13 204

-7 616

-9 691

0

0

0

Försäljning

-141

0

0

Utrangering

0

0

0

Periodens nedskrivning

0

0

0

-141

0

0

93 115

99 211

94 548

43 140

23 272

23 272

4 142

2 642

19 868

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

Summa anskaffningsvärde

47 282

25 914

43 140

Ingående ack avskrivning 2020-01-01

-9 101

-4 082

-4 082

Försäljning

0

0

0

Utrangering

0

0

0

Överföring

0

0

0

-3 947

-2 879

-5 019

-13 048

-6 961

-9 101

34 234

18 953

34 039

Inköp

Summa anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivning 2020-01-01

Periodens avskrivning
Summa ack avskrivningar
Ingående ack nedskrivning 2020-01-01

Summa ack nedskrivning
Summa mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Not 5 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 2020-01-01
Inköp

Periodens avskrivning
Summa ack avskrivning
Summa maskiner och inventarier
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Nothänvisningar balansräkningen, tkr

2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

Not 6 - Värdepapper och andelar

2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

AB Vingåkershem, 10 000 st

1 000

1 000

1 000

60 342

60 342

60 342

0

2 000

2 000

4 000

4 000

4 000

43

43

43

Kommentus AB, 18 st

2

2

2

Sörmlandsturism AB, 3 st

3

3

3

8 027

8 027

8 027

262

1 441

725

73 678

76 857

76 141

1 600

1 600

1 600

Övriga

0

-27

-27

Kortfristig del av långfristig fordran

0

0

0

Summa långfristig utlåning

1 600

1 573

1 573

Summa långfristiga fordringar

1 600

1 573

1 573

Citybanan

6 984

7 394

7 394

Summa bidrag till statlig infrastruktur

6 984

7 394

7 394

Lager Kostorganisation

226

183

226

Lager Bostadsanpassning

146

158

146

Summa förråd

372

340

371

-189

495

167

Exploateringsverksamhet Småhustomt

339

-77

-17

Summa exploateringsverksamhet

150

418

150

Vingåkers Kommunfastigheter AB, 40 000 st*
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 2
000 st
Vingåker Vatten och Avfall AB,
SKL

Kommuninvest i Sverige AB, 9 156 andelar
Revers Vingåkers Kommunfastigheter AB
Summa värdepapper och andelar
*Kvittningsemission genomförd i samband
med fastighetsaffären.

Not 7 - Långfristiga fordringar
Långfristig utlåning
Kommuninvest Ekonomisk förening

Not 8 - Bidrag till statlig infrastruktur

Not 9 - Förråd och
exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamhet Industri
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2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

Not 10 - Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar

2 105

5 490

2 392

485

1 503

3 451

23 268

17 796

21 305

0

0

0

26 452

28 729

12 873

1 342

1 302

1 296

53 652

54 820

41 315

Kundfordringar
Kommunalskatt, moms m m
Statsbidragsfordringar
Periodisering leverantörsfakturor
Övrigt
Summa kortfristiga fordringar

Not 11 - Kassa och bank

2020-08-31

Kassa

2019-08-31

2019-12-31

4

4

4

392

5 644

2 817

Bank

61 350

84 415

71 203

Summa kassa och bank

61 746

90 063

74 024

Plusgiro

Not 12 - Eget kapital

2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

Eget kapital, Ingående värde januari*

126 861

138 713

138 713

varav: resultatutjämningsreserv RUR

10 055

10 055

10 055

sociala investeringar

1 195

3 484

3 484

demografisk reserv

2 361

2 361

2 361

verksamhetsutveckling

1 908

1 908

1 908

politisk prioritering projekt

5 745

9 382

5 744

10 295

-8 301

-11 852

137 156

130 413

126 861

Periodens vinst / förlust
Summa eget kapital
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Not 13 - Avsättningar

2020-08-31

2019-08-31

2019-12-31

Årets intjänade del (exkl löneskatt) pensioner

8 977

9 012

9 154

Särskild löneskatt

2 177

9 930

2 294

Garantipensioner

176

514

400

42

125

97

11 372

19 581

11 945

29 075

26 379

27 926

Avsättning, framtida pensionsförpliktelser

0

0

0

Citybanan

0

0

0

29 075

26 379

27 926

Ingående skuld

0

0

0

Nya lån

0

0

0

Amortering

0

0

0

Kortfristig del av långfristiga skulder

0

0

0

Utgående låneskuld

0

0

0

Särskild löneskatt garantipension
Summa pensioner*
* Totalt har kommunen sedan 2002 till och
med 200831 betalat
39 394 tkr i försäkringspremie.
Överskottsfonden uppgår till 906 tkr
hos KPA 191231. Försäkringen i Skandia har
sedan 2017 byggt
upp ett värde på överskottsfonden till 288 tkr,
191231.

Återställan deponi/soptipp

Summa övriga avsättningar

Not 14 - Långfristiga skulder

Not 15 - Kortfristiga skulder

2020-08-31

Koncernkonto (limit 40 000 tkr)

2019-08-31

2019-12-31

0

0

0

6 450

6 847

5 762

32 174

32 144

30 376

0

0

0

Semesterlöneskuld

16 886

18 764

16 886

Individuella pensioner inkl särskild löneskatt

10 670

12 233

15 551

Skatter, arbetsgivaravgifter m m

23 112

19 385

29 353

3 808

18 995

12 900

Kortfristig skuld, Socialnämndens projekt

35 375

45 187

40 257

Övrigt

19 454

19 702

11 738

147 929

173 257

162 823

Ferielöneskuld, uppehållslön, övertid och
komptid
Leverantörsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
(amortering)

Interimsskulder

Summa kortfristiga skulder
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11.7 Nothänvisningar till kassaflödesanalysen
Nothänvisningar kassaflödesanalysen, tkr

2020-08-31

2019-08-31

Not 16 - Justering för av- och nedskrivningar
Avskrivningar

7 460

5 956

0

0

7 460

5 956

Pensioner

0

0

Deponin

0

0

Citybanan, indexuppräkning

0

0

Summa

0

0

Förändring semesterlöneskuld, övertidsskuld

0

0

Bokslutsjusteringar

0

0

Övrigt

-1

1

Summa

-1

1

Nedskrivningar
Summa

Not 17 - Justering för gjorda avsättningar

Not 18 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
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11.8 Driftredovisning, specifikation
Utfall
Kostnader
200831

Utfall Intäkter
200831

Kommunfullmäktige

926

-36

890

104

Revision

235

0

235

279

0

0

0

18

Överförmyndare

1 074

-12

1 062

389

Kommunstyrelsen

1 502

-1

1 502

210

Kommunchef

4 072

-404

3 668

-257

Kommunikationschef

9 791

-530

9 261

605

Ekonomichef

26 988

-1 818

25 170

1 037

Personalchef

5 471

-284

5 186

487

Område Upplevelse

1 421

-89

1 332

210

Områdeschef Samhällsbyggnad

41 546

-23 500

18 046

16

SUMMA:

93 027

-26 673

66 353

3 098

136

0

136
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Områdeschef Samhällsbyggnad

6 184

-893

5 292

-1 545

SUMMA:

6 320

-893

5 428

-1 466

145

0

145

26

Områdeschef Kultur och fritid

12 585

-2 612

9 972

395

SUMMA:

12 730

-2 612

10 117

421

Driftredovisning,
specifikation, tkr

Utfall Netto
200831

Nettoavvikelse
200831

Prognos
201231

KOMMUNSTYRELSEN

Valnämnd

-15

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden

-1 650

KULTUR &
FRITIDSNÄMNDEN
Kultur och Fritidsnämnden

44

86

100

Utfall
Kostnader
200831

Utfall Intäkter
200831

391

0

391

-391

4 418

-8 120

-3 702

4 135

Kansli

23 464

-3 543

19 922

-3 673

Förskola

24 648

-2 124

22 523

-2 787

Förskola 2

15 308

-3 112

12 196

2 451

Grundskola

80 319

-11 555

68 765

-4 306

Kulturskola

3 481

-1 538

1 943

58

Gymnasiet

38 411

-508

37 903

-4 546

SUMMA:

190 439

-30 500

159 939

-9 060

739

0

739

-42

Förvaltning

20 309

-6 509

13 801

-2 928

IFO

42 880

-8 549

34 332

-279

FHO

44 861

-13 134

31 728

1 625

ÄO

98 492

-29 143

69 349

-1 835

Integration

7 721

-7 509

212

-212

SUMMA:

215 003

-64 843

150 159

-3 671

-2 459

TOTALT NÄMNDERNA:

517 518

-125 521

391 997

-10 679

-14 685

Finansen

-400 988

-1 458

-673

21 128

SUMMA:

-400 988

-1 458

-673

21 128

Driftredovisning,
specifikation, tkr

Utfall Netto
200831

Nettoavvikelse
200831

Prognos
201231

BARN- &
UTBILDNINGSNÄMNDEN
BoU-nämnden
Förvaltningschef

-10 661

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden

FINANSEN

Pågående Investeringar
TOTALT KOMMUNEN:

18 000

-153
116 531

-126 979

45

87

391 324

10 295

3 315

11.9 Investeringsredovisning, specifikation
Investeringsredovisning, specifikation, tkr

Totalbelopp
budget, tkr

Utfall augusti tkr

Återstår, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Inventarier och möbler

520

317

203

Datainvestering

800

791

9

Digitala skolan

1 200

0

1 200

Digitalisering

1080

691

389

Digitala vägskyltar

700

0

700

Utrustning sport- och gymnastikhallar

100

0

100

1 600

1354

246

Utrustning lekpark och investeringar Tennisparken

500

30

470

Trafiksäkerhetsåtgärder, cykeltak busstation

135

77

58

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar,
E-tjänst

275

161

114

1300

225

1 075

Dagvattendiken

405

0

405

Brygga i Högsjö, badbryggor

600

679

-79

95

47

48

Lokala utvecklingsplaner, trygghetsvandring

340

0

340

Översiktsplan

750

0

750

Övrigt

910

0

910

11 310

4 372

6 938

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

185

31

154

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

445

109

336

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

600

39

561

1 841

112

1 729

14 381

4 663

9 718

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer (se även
synnerliga skäl)

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning

Bänkar och asfaltering för Vannalaplan,
Lytterstastugan

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN
TOTALT NÄMNDERNA
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Investeringar med synnerliga skäl
KF-beslutat
totalbelopp, tkr

Utfall 20162019, tkr

Utfall 2020
(aug), tkr

KF

Beslut

§ 24 den 18/416

Extra satsning asfaltering

4 000

3 898

0

102

§ 24 den 18/416

Åtgärda rasrisk
Vingåkersån i tätorten

8 300

597

8

7 695

§ 24 den 18/416

Åtgärda infratruktur rasrisk
Vingåkersån

8 000

342

0

7 658

§ 24 den 18/416

Ärendehantering
samhällsbyggnadsnämnden

170

0

0

170

§ 24 den 18/416

Skatehallen 2016-2017,
Magasinet

700

674

20

6

§ 18 den 13/317

Nytt ekonomisystem

2 500

2 039

0

461

§ 69 den 26/617

Slottsskoleprojektet

12 800

8 090

739

3 971

§ 70 den 26/617

Slottsprojektet Säfstaholms
slott

1 200

155

1 089

-44

37 670

15 795

1 856

20 019

SUMMA

47

89

Återstår, tkr

12

Ord och begrepp

Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en
årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning
Visar kommunens samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen
(200831).
Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det egna kapitalet
återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.
Extraordinära intäkter och kostnader
Kallas även rörelsefrämmande intäkter och kostnader och utgörs av sådana poster som inte
kan betraktas som normala för verksamheten.
Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet. Under 2020 uppgår den interna räntan till 1,5 procent.
Kassaflödesanalys
Visar årets tillförda och använda medel samt förändring av likvida medel.
Kapitalkostnader
Samlad benämning för intern ränta och avskrivningar.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Förfaller till betalning
inom en ettårsperiod.
Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (ett år).
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med
skattemedel.
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Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än ett år.
Nyckeltal
Används som återkommande jämförelsetal för att åskådliggöra utvecklingen av finansiell
ställning och olika verksamheter.
Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida medel,
kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkning
Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats
under året.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade
tillgångar.
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Ansvarsfördelning och tidplan för delårsrapport 200831
Delårsrapport - Nya rubriker i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisnings krav
på innehåll, se sid 2 för information om vad resp rubrik ska innehålla. Rapporten skrivs i Stratsys.
OBS! Var och en nedan ansvarar för innehållet i sina textavsnitt. Glöm inte att klarmarkera avsnitten i
Stratsys! Hör av er om ni undrar något! Vi får hjälpas åt, detta är första gången med nya rubriker!
Ekonomienheten 200901// Elin H och Maritha B
Rubrik

Ansvarig

Färdigt senast

1)

Kommunstyrelsens ordförande

Anneli B

18 september

2)

Översikt över verksamhetens utveckling

Elin

17 september

3)

Den kommunala koncernen

Elin

17 september

4)

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Elin

17 september

5)

Händelser av väsentlig betydelse

Ralf

17 september

6)

Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten (Kommunens styrmodell, Vision,
Värdegrund, Strategisk inriktning)

Elin

16 september

7)

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
(målavstämning kfs mål, intern kontroll, ekonomi för
helheten, ekonomisk analys mm)

Se nedan,
underrubriker
för avsnitt 6.

7.1) Måluppföljning (prognos för uppfyllelsen ska lämnas i
delåret)

Ralf

17 september

7.2) Intern kontroll (övergripande uppföljning utifrån KS
uppsiktsplikt)

Ralf

17 september

7.3) Utvärdering av ekonomisk ställning

Ekonomer

16 september

7.4) Ekonomisk analys (koncernen, kommunen, drift,
investeringar, ekonomiska nyckeltal osv)

Elin

18 september

8)

Balanskravsresultat

Elin

18 september

9)

Väsentliga personalförhållanden

Mattias

16 september

10)

Förväntad utveckling

Ralf

18 september

11)

Räkenskap och tabeller: RR, BR, KFA, nothänvisningar inkl
redovisningsprinciper, spec driftredovisning, spec
investeringar, ord och begrepp

Maritha B
Anders N – spec
investeringar

16 september
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Hjälptexter för information om vad textavsnitten ska innehålla, finns även inlagda för resp
rubrik i Stratsys:
Översikt över verksamhetens utveckling: Här redovisas väsentliga verksamhetsnyckeltal för de
senaste fem åren, t ex antal barn, elever, brukare. Uppgifterna ska sammanställas i tabellform för de
senaste fem åren med det senaste året längst till vänster. Väsentliga förändringar ska kommenteras
under tabellen.
Händelser av väsentlig betydelse: viktiga händelser av större betydelse samt beskrivning av hur
dessa har påverkat ekonomin, t ex verksamhetsförändringar, politiska beslut, demografiska
förändringar, faktorer som leder till behovsförändringar av kommunal service, stora avtal, stora
investeringar. Till detta ska konsekvensbeskrivningar och risker analyseras.
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten: kortfattad beskrivning av processen
för hur kommunens mål, budget och planer tas fram samt hur uppföljning sker. Här ska även framgå
hur den interna kontrollen är utformad. Kort beskrivning av centrala styrdokument samt upplysning
om andra förhållanden som är av betydelse för kommunens/koncernens styrning och uppföljning av
verksamheten.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning inkl underrubriker: Målavstämning för
fullmäktiges mål med tydliga slutsatser samt vid delårsrapporten en prognos för måluppfyllelsen vid
årets slut. Utvärdering och kommentarer till ekonomisk ställning, budgetavvikelser med kommentarer
till väsentliga avvikelser, årsprognos ska redovisas i samband med delårsrapport, vidtagna åtgärder för
en ekonomi i balans, investeringar osv.
Väsentliga personalförhållanden: Här ska upplysningar om kommunens/koncernens väsentliga
personalförhållanden redovisas, t ex medeltal anställda, ålders- och könsfördelning, heltid/deltid, överoch mertid, sjuklönekostnader, sjukfrånvaro, personalförsörjning, kompetensutveckling,
diskriminering, likabehandling och mångfald. Viktigt att sifforna kompletteras med en analys, får inte
bara vara konstateranden.
Förväntad utveckling: Upplysningar om kända fakta om framtiden och de förväntningar om
framtiden som berör kommunens/koncernens verksamheter. Risker och osäkerhetsfaktorer som är
förknippade med dessa förhållanden ska kommenteras, tex organisationsförändringar, förändrad
lagstiftning, investeringsbehov och satsningar.
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Delårsrapport 2020

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

1
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1 Händelser av väsentlig betydelse
Den i särklass viktigaste händelsen är självfallet Corona-pandemin. Redan i början av året
började förvaltningarna följa utvecklingen och från att kommunen den 11 mars fick den första
uppgiften om smitta i kommunen aktiverades krisorganisationen. Därifrån och fram till
midsommar var Corona den allt överskuggande frågan och bedömningen är att olika effekter
av pandemin kommer att påverka verksamheterna under flera år. För kommunstyrelsen var
omställningen till hemmaarbete och digitala möten en av de tydligaste förändringarna. De
ekonomiska konsekvenserna av pandemin går ännu inte att bedöma, dels eftersom de i sig kan
vara svåra att uppskatta, dels eftersom det kommer att dröja innan det blir klart hur stor del av
kostnaderna som kommunen får ersättning för från staten.

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Kommunstyrelsen arbetar utifrån de fyra övergripande mål som fullmäktige har beslutat och
utan att därutöver ha lagt till egna mål. Budgeten tas fram genom en process som kan sägas
inledas med beslut om nämndernas planeringsförutsättningar som tas på våren, varefter
nämnderna genom skriftliga underlag och tre s.k. dialogdagar får beskriva behov och
konsekvenser utifrån föreslagen ram. Fullmäktige beslutar normalt budgeten vid midsommar
året före budgetåret men pga Corona tas beslutet för 2021 först i november/december.
Kommunstyrelsen beslutar sedan en nämndplan och kommunchef/förvaltningschef beslutar
en detaljplan.
Uppföljning sker vid kommunstyrelsens sammanträden, med några få undantag.
Kommunchef/förvaltningschef gör en muntlig föredragning utifrån ett skriftligt underlag som
innehåller utfall och prognos för drift, styrelsens årliga investeringsram, investeringar
beslutade med särskilda skäl samt projekt och andra likviditetspåverkande budgetposter.
För internkontrollen har styrelsen gått ifrån att fatta ett större årligt beslut till en modell där
styrelsen fattar beslut när det vid sammanträden eller i andra sammanhang uppstår ett behov.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
En efterlängtad förändring av målformuleringarna infördes genom den innevarande
mandatperioden och nu har vi kommit så långt att det börjar bli meningsfullt att följa upp de
nya målen. Som visas i genomgången nedan bedriver kommunen ett ambitiöst och riktat
arbete för att nå målen och prognosen är god för att måluppfyllelsen ska bli relativt bra och
allt bättre allt eftersom mandatperioden går (målen gäller för hela perioden).
Det mål som är enklast att följa upp kvantitativt är det första, om ekonomi. För
kommunstyrelsens del ser det för närvarande ut som att måluppfyllelsen kan komma att bli
relativt god, även om det fortfarande är för tidigt att säga något mer exakt.
Kommunstyrelsen bidrar mer än man vid första anblicken kanske tänker på när det gäller det
andra målet, om skolan. Som visas i redovisningen nedan gör styrelsen viktiga åtgärder för att
bidra till att kommunen ska nå målet.
Glädjande är självklart att processen för att uppfylla det tredje målet, om Agenda 2030, har
gått så bra. Även här är prognosen för måluppfyllelse god.
Kommunens gör en stor och såvitt vi förstår relativt unik satsning för att uppfylla det fjärde
målet, om livskvalitet, vilket också bör kunna leda till god måluppfyllelse.
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Fullmäktige har beslutat att målen ska följas upp på årsbasis, så en djupare bedömning
kommer att göras i årsredovisningen.
3.1

Måluppföljning

3.1.1 Ekonomi i balans
3.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I dagsläget kan sägas att det
ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter för 2020 ser ut att hamna kring
noll. Det finns dock flera osäkerheter som har att göra med till exempel att de ekonomiska
konsekvenserna av Corona varierar för olika verksamheter och är svåra att förutsäga.
3.1.2 Skola
3.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I dagsläget kan sägas att
kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen handlar mycket om enheten Mat&Måltiders
ambitiösa arbete att ge eleverna bra mat och en bra upplevelse av måltiden som helhet.
Därutöver har styrelsen en dialog med Kommunfastigheter för att se till att skolverksamheten
bedrivs i bra lokaler. Inte minst viktigt är det arbete styrelsen driver genom fritidsgården och
det som görs under begreppet Framtidstro, där de flesta aktiviteterna riktar sig till barn och
ungdomar. Självklart är det svårt att siffersätta dessa delars betydelse för måluppfyllelsen. I
årsredovisningen får bedömningen därför göras på annat sätt.
3.1.3 Hållbar tillväxt
3.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Målet ska enligt fullmäktiges beslut följas upp på årsbasis. I dagsläget kan sägas att det ser ut
som att målet kommer att uppfyllas. Förvaltningen beslutade under våren en reviderad mall
för tjänsteutlåtanden så för varje beslut som ska fattas politiskt ingår nu en bedömning av hur
beslutet bidrar till Agenda 2030 och därmed även till tillväxt. Den nya mallen kommer att
4
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utvärderas och möjligen förbättras ytterligare under hösten.
3.1.4 Landsbygdsutveckling
3.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet ska enligt fullmäktige följas upp på årsbasis. I dagsläget kan sägas att kommunen
genomför en stor satsning inom det här området. En åtgärd som sticker ut är det pågående
arbetet att ge mer inflytande och även finansiella medel till de sockenråd, byalag mm som
finns i kommunen. Genom den förändringen får invånarna lokal-lokalt större möjligheter att
påverka och prioritera det de menar är viktigt för livskvaliteten på olika sätt. På några års sikt
kan också det arbete som görs för att kommunen i slutet av september ska kunna ansöka om
medel från Vinnova inom ramen för utlysningen "Utvecklingsdriven innovation" kunna ge
stor effekt på måluppfyllelsen för det här målet.
3.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kommunstyrelsen

Ack utfall
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Årsbudget
Aug 2020

Prognos Aug
2020

66 353

69 450

3 098

104 171

-15

Politik

3 730

5 102

1 372

7 653

150

Kommunledningsadministration

3 628

2 998

-629

4 497

-1 400

Kommunikationsenheten

9 261

9 866

605

14 798

300

25 170

26 206

1 037

32 402

185

5 186

5 674

487

8 510

300

19 378

19 604

226

29 405

450

Ekonomienheten
HR-enheten
Kultur &
samhällsbyggnadsenheten

Raden för kommunstyrelsen visar totala siffor för hela kommunstyrelsens förvaltning.
Nedanstående visar respektive enhet.
Politik
Årsprognos +150 tkr. Utfallet till och med augusti är +1 372 tkr. jämfört med budget. I
området politik ingår kommunfullmäktige och kommunstyrelse, revision, valnämnd och
överförmyndarens samt KS-resurs. Det positiva utfallet beror främst på lägre arvoden p.g.a.
lägre aktivitet under sommaren och att budgeten är uppdelad på 12:e delar som innebär
positivare resultat då viss verksamhet är nere under sommaren. Exempelvis kommer
revisionen att få högre kostnader under hösten och räknar med att budgeten efterlevs.
Överförmyndaren hanteras av Flen och prognosen pekar på ett bättre resultat än budget.
Resurs KS - Budgetposten används bland annat till oförutsedda kostnader.
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Kommunledningsadministration
Årsprognos -1 400 tkr. Utfallet till och med augusti är - 629 tkr. Området består av
kommunchef, näringslivsansvarig samt strateger inom Kris- och beredskap,
Brottsförebyggande, miljösamordning och folkhälsa. Dessutom ingår kostnader för
ferieanställda.
Besparingen inom kommunstyrelsens förvaltning har budgeterats under kommunchefen. Det
finns också ökade utredningskostnader.
Kommunikationsenheten
Årsprognosen är + 300 tkr. Utfallet till och med augusti är +605 tkr. Överskottet beror främst
på sjukskrivningar och allmän återhållsamhet.
Utöver dessa delar finns kommunikationsprojektet som i första hand disponeras till att sätta
Vingåker på kartan. T ex Smart landsbygd, varumärkesbearbetning, våra nybyggnationer,
Säfstaholms slott, mässor, aktiviteter och verksamhetsbeskrivningar/berättelser i olika former
och kanaler. Återstående medel är 316 tkr.
Ekonomienheten
Årsprognosen är + 185 tkr. Utfallet till och med augusti är + 1 037 tkr jämfört med budget.
Enheten består av två delar;
Ekonomi- och upphandling Utfallet är + 222 tkr. Prognos 85 tkr.
Prognosen beror främst på lägre kostnader för utbildningsinsatser och konsulttimmar.
Rekrytering och introduktion av ny medarbetare ger under några veckor dubbla
personalkostnader. Inom upphandlingsområdet finns intäkter som härrör från 2019.
Bidrag och avgifter. Utfallet är + 815 tkr. Prognos + 100 tkr.
Återbetalning av kommunens andel av positiva resultat från 2019 avseende kollektivtrafik och
Viadidakt. Tertial 2 2020 indikerar ett underskott inom kollektivtrafiken. Tillkommer gör
även kostnad för bussdepåer, vilken inte varit budgeterad.
HR-enheten
Årsprognosen är +300 tkr. Utfallet tom augusti är + 487 tkr.
Överskottet på enheten beror på att det har funnits vakanser vilket gör att enheten visar ett
överskott. Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.
Inom de fackliga organisationerna har förtroendevalda varit frånvarande under perioder därav
ett positivt utfall.
Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen. Kommunstyrelsen har avsatt öronmärkta
medel år 2016 för att stärka arbetsgivarvarumärket och samordna rekryteringsprocessen.
Syftet är att trygga kompetensförsörjningen och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Återstående medel är 716 tkr.
Rehabprojektet ligger inte heller med i prognosen. Återstående belopp är 185 tkr.
Kommunstyrelsen avsatte extra medel för att minska sjukfrånvaron, medlen har bland annat
nyttjats till inköp av ett verksamhetssystem som underlättar rehabiliteringsarbetet och som är
GDPR-säkrat. Riktade insatser via företagshälsovården har även skett med syfte att få ner
sjukfrånvaron. Prognosen på helår är ett positivt resultat om 185 tkr.
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Kultur & samhällsbyggnadsenheten.
Årsprognosen är + 450 tkr. Utfallet visar + 226 tkr.
Enheten består av främst mat och måltid, teknisk verksamhet, omkostnader trafikingenjör,
landsbygdsutveckling samt turism och upplevelse.
Det positiva utfallet förklaras främst med en engångsintäkt för rondell samt lägre kostnader
för snöröjning. Dessutom lägre personalkostnader främst inom området upplevelse.
Investeringar
Kommunstyrelsens har ett budgeterat förslag på 11 310 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar
förvaltningen att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade ramen.
Risken att organisationen gör av med mer medel än den tilldelade ramen är ändå mycket liten.
Kommunstyrelsen får dessutom vid i stort sett varje sammanträde en redovisning av utfallet
och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett håller sig inom ramen.
Ramen för år 2020 uppgår till 9 145 tkr, men budgetsumman på 11 310 tkr och överstiger
alltså ramen med 2 165
Utfallet tom augusti är 4 371 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på + 6 939 tkr.
Nedan beskrivs flera av kommunstyrelsens investeringar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfalteringar- Jägaregatan, Grevgatan, Prästgatan, klar 1/8. Övriga potthålslagningar
pågår men ligger under driften.
Gården Tekniska. Klart 30/6
Bryggor Högsjö, klart 1/6
Korskyrkan- Ny plantering och asfaltering.
Lekplatser- Alla fel är åtgärdade, uppfräschning och målning pågår.
Lytterstastugan- Renovering pågår tillsammans med Bastuklubben.
Slottsprojekt, möbler restaurang
Datainvesteringar som exempelvis elevdatorer

4 Väsentliga personalförhållanden
Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten har haft ett flertal längre heltidssjukskrivningar under det första
halvåret, beroende på normala omständigheter.
Med anledning av pandemin så har det varit ett minskat antal utbildningar. Dock hann en
heldagsutbildning för samtliga registratorer hållas, Ärendehantering i praktiken.
Under årets åtta månader har två nämndsekreterare rekryteras. Den ena för barn- och
utbildningsnämnden/förvaltningen med anledning av egen uppsägning, den andra till
socialnämnden/förvaltning med anledning av föräldraledighet. Det har funnits ett bra underlag
av sökande, både till antal och med rätt kvalifikationer.
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Sjukfrånvaro kommunikation 5,28% under perioden 200101-200831
Ekonomienheten
Ekonomienhetens sjukfrånvaro under årets första åtta månader har uppgått till 0,00 procent.
Under perioden har en rekrytering av ny medarbetare genomförts för att ersätta en vakans som
uppstått. Den lediga tjänsten annonserades och fick närmare 60 sökanden. Rekryteringen
medför att en dubbel personalkostnad uppstår under introduktionsperioden.
Någon pensionsavgång i närtid finns inte.
HR-enheten
Enheten har inga vakanser för tillfället. En omstrukturering har genomförts inom enheten där
befintlig personal fått utökat ansvar när en medarbetare slutat.
Sjukfrånvaron på enheten är mycket låg, HME-index är högt på enheten.
Sjukfrånvaro 190101-190831, 10,33 %
Sjukfrånvaro 200101-200831, 1,79 %

5 Förväntad utveckling
Den enskilt viktigaste faktorn för eventuella förändringar de närmaste åren är de ekonomiska
utmaningarna. Krav på förbättringar i olika verksamheter parallellt med stagnerande eller
minskade ekonomiska ramar kommer ställa stora krav på alla anställda. Till det kommer att de
båda stora nämnderna i kommunen också har ekonomiska utmaningar som behöver lösas. Om
det leder till beslut som begränsar kommunstyrelsens ram ännu mer så kommer självfallet
utmaningen att öka i motsvarande grad.
En annan viktig fråga är de långsiktiga effekterna av Corona. Vad de kommer att innebära är
det för tidigt att säga men om till exempel andelen distansarbete ska ligga kvar på den högre
nivå som gällt sedan i våras så kan det leda till behov av förändringar i arbetsmiljö mm men
också till minskade behov av kontorslokaler och därmed sänkta kostnader.
Utöver dessa övergripande frågor finns det fakta och förväntningar om framtiden som är mer
enhetsspecifika och som redovisas nedan.
Kommunikationsenheten
Tack vare Vingåkers kommuns satsningar på digitala kunskaper och verktyg ställs ökade krav
på IT-kompetens. Vi ser redan nu ett ökat behov från verksamheterna i både utvecklingsstöd
som drift- och supportstöd.Ett behov vi inte på sikt kommer att kunna möta på sikt med
tillfredsställande leverans till våra verksamheter.
Behovet och efterfrågan av kommunikation fortsätter att öka. Under 2020 finansieras en av
tjänsterna genom projektet Den smarta Vingåkersbygden. Framtiden är osäker för den
finansieringen. Om den uteblir kommer finansiering försöka att skapas inom befintlig ram i
kommunikationsenhetens budget.
Under 2020/2021 kommer investeringar göras för att utveckla det centrala
ärendehanteringssystemet W3D3. Detta för att skapa en effektivare och mer kvalitetssäkrad
hantering av ärendeprocessen - från registrering till protokoll och arkivering.
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Under våren 2020 initierades på enheten ett arbete med att ta fram underlag för att kunna gå
till politiken om förutsättningar för framtidens arkiv. Ska Vingåker fortsätta med analogt arkiv
eller gå över till digitalt. Oavsett vilket val vi väljer innebär det både konsekvenser och
utmaningar.
Ekonomienheten
Kommunens ekonomiska läge medför att alla verksamheter hanterar effektiviseringar och
åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens verksamheter ska till fullmäktige i oktober redovisa en
åtgärdsplan för ekonomi i balans år 2023.
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning medför att kommunens
årsredovisning och även delårsrapport behöver omarbetas för att matcha lagens krav på
innehåll, främst rubriksättning, detta medför en del merarbete för ekonomienheten.
Anvisningar, tidplaner och mallar ska uppdateras. Arbetet har påbörjats och fortsätter under
hösten. Kommunens samtliga chefer ska arbeta i Stratsys, vilket på sikt kommer underlätta
planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi.
HR-enheten
Enhetens arbete är stabilt, inga större förändringar planeras.
Kultur & samhällsbyggnadsenheten
Mat och måltider
Enheten står inför stora ekonomiska utmaningar dem närmsta åren då livsmedelspriserna
troligtvis fortsätter öka och verksamheten redan genomfört stora besparingar till följd av
minskade externa intäkter. Framtida besparingskrav innebär att enheten måste tillsammans
med Barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomföra gemensamma
besparingar som får genomslag på enhetens ekonomi. Alternativet är ökade måltidspriser.
Kockbristen som råder i Sverige innebär en utmaning för kompetensförsörjningen, varvid
arbetet med attraktiv arbetsgivare är av största vikt.
Det stora intresset bland lokala leverantörer i Vingåkersbygen, möjliggör mer lokal mat på
våra barn, unga och äldres tallrikar. Under nästkommande år kommer allt nötkött som
serveras i kommunen kunna vara köpt från bygden.
•
•
•

Ekonomiska utmaningar till följd av minska externa intäkter, ökade livsmedelspriser
och kommunens besparingsbeting.
Rådande kockbrist i Sverige innebär utmaningar i kompetensförsörjningen.
Stort intresse bland lokala matproducenter i Vingåkersbygden skapar stora
förutsättningar för lokala inköp.

Tekniska
•
•

Kommer jobba mot ett plusresultat ekonomiskt.
Alla investeringar kommer slutföras.

Plan & Bygg
Kostnader för utredning och framtagande av planer behöver pga ändrad lagstiftning
budgeteras inom driftbudgeten och inte som tidigare genom investeringar. för att klara
planuppdraget behövs därför utökad ram för detta.
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Landsbygdsutveckling
För att säkra fortsatt framdrift inom landsbygdsutveckling kommer den nuvarande
projekttjänsten på området permanentas. Detta möjliggörs genom långsiktig extern
bidragsfinansiering.
Turism
En storsatsning görs på kompetensutveckling inom turism, vilket sker genom distanskurser på
universitetsnivå
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Det första halvåret har biblioteket haft en ökning med antal besökare. Totalt besöksantal har
varit 41155 st. En förklaring är att biblioteket hållit öppet under hela juni samt under hela
Corona- pandemin.
Badhuset har haft 16 489 badande gäster januari- juli. Badhuset har haft stängt under
Coronapandemin.
Fritidsgården har inga uppgifter på antal besökare. Under Coronapandemins intensivaste del
för Vingåker höll fritidsgården stängt några veckor.
Antalet deltagare i föreningslivet har de senaste året kontinuerligt sjunkit. I år kommer
statistiken utebli då nämnden beslutat att låta föreningarna räkna samma antal deltagare som
vårterminen 2019.

2 Händelser av väsentlig betydelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronapandemin har påverkat verksamheterna genom att vi hållit badhuset stängt
under en period, samt att fritidsgårdspersonal och badhuspersonal har arbetat i övriga
verksamheter, ffa barnomsorgen.
Bibliotekets verksamhet har under Coronapandemin tillfälligt ställts om och de har
arbetat mer med digitala lösningar
8 mars hölls en dag för att uppmärksamma internationella kvinnodagen.
Då flertalet av våra evenemang har ställts in, ställde vi om Valborg och erbjöd en
livestreamad digital underhållning
Säfstaholmsslott är är äntligen färdigrenoverat och vi har flyttat in verksamheten.
I omgångar har invigningen fått flyttas fram men nu planeras den till den 18
september.
Slottsboden har under sommaren hållit öppet med försäljning av lokalt hantverk
Bygget av ny fritidsgård är nu i fullgång och planeras till den 1 november.
Från har vi begärt in en förlustredovisning från kommunens föreningar. Totalt har
föreningarna under Coronapandemin fått ställa in evenemang och aktiviteter till en
kostnad av drygt 800 000 kr vilket påverkar dem mycket.
Kultur- och fritidsenheten har erbjudit allsång med social distansering i Vingåkers
folkets park under sommaren.
Sport- och påsklovsaktiviteter med 1000 deltagande barn/ungdom.
Inom ramen för ”Skoj på sommaren” har skojbussen varit runt i Vingåkersbygden
Under 6.veckor, samt arbeta aktivt med feriearbetare som erbjudit aktiviteter.
Fritidsbanken har hållit öppet en dag i vecka under sommaren.
Fritisgården har varit stäng 3 veckor under sommaren.
Fritidsgården arbetade aktivt med uppsökande verksamheten under 9 dagar, främst vi
Sävstaområdet. Resultat var mycket lyckat.
Biblioteket har erbjudit aktiviteten ”sommarboken”.
Biblioteket har fått bidrag från Statens kulturråd för att anställa en landsbygdsbibliotekarie under ytterligare ett år.
Biblioteket har erbjudit, digitala bokcirklar och skrivarcirkel igång som vanligt för
vuxna, liksom Språkcaféer, Kulturcaféer. ett antal föreläsningar har hållits,
Verksamheten för DigidelCentret har också haft extraöppnat för riskgruppen, samt
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•
•
•

erbjudit Take awayböcker”,
Biblioteket medverkar i projektet digitala sociala måltider.
Badet har under skollov haft öppet för alla och uppskattade aktiviteter för barn och
ungdom.
Badet har varit sommarstängt 29/6–13/8, under den uppehållet har personalen städat
badet och genomfört märkestagning vid våra utebad.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
En kvalitetsdeklaration innebär både ett löfte och en information om vad en
medborgare/brukare kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Syftet med
kvalitetsdeklarationer är att fokusera på medborgarna/brukarna samt att tydliggöra tjänsterna
även för personalen samt att engagera de anställda i förbättringar av verksamheten.
Föreningsstöd
Vi lovar att
•
•
•
•
•

hjälpa till att skriva bidragsansökan och ge råd om vilka typer av bidrag som är
lämpliga att söka
inom en månad ge besked om bidraget har beviljats eller avslagits, med undantag för
bidrag som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt de bidrag som bara kan sökas
vissa tider på året
våra ansökningsblanketter kan hanteras via e-post
minst en gång om året inbjuda till föreningsmöten
minst en gång om året förlägga nämndens sammanträden ute i föreningslivet

Bibliotek:
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•
•
•

erbjuda visningar och bokprat för barn i alla åldrar samt andra grupper
om boken du söker inte finns på biblioteket tar vi hem den från annat bibliotek. Du
kan också lämna inköpsförslag.
du gratis kan låna e-böcker, e-ljudböcker, strömmande film
du som har svårt för att läsa kan låna talböcker
du som har funktionsnedsättning kan få Boken-kommer-service.
e-post till biblioteket besvaras inom en arbetsdag
erbjuda datorer med internetuppkoppling
erbjuda stöd med det som rör digital delaktighet

Badhus:
Vi lovar att
•
•
•
•
•
•

ha öppet för allmänhetsbad sju dagar i veckan förutom storhelger och sommaruppehåll
tillhandahålla tider för skolbad för skolor i Vingåkers kommun
alla elever i kommunen erhåller kostnadsfri simundervisning årskurs 0 – 9
erbjuda avgiftsbelagd simskola för vuxna
erbjuda ett hygieniskt tilltalande bad vad gäller såväl lokaler som vattenkvalité
lokalvård och vattenrening utförs på ett miljömedvetet sätt
4
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Fritidsgård:
Vi lovar att
•
•
•
•

du får tillgång till en positiv, demokratisk och drogfri mötesplats
du får möta engagerade vuxna som finns där för dig
du får vara med och ta ansvar för aktiviteter, miljö och arbetsformer
ungdomar i olika åldrar får vara med och planera för den nya fritidsgården

Säfstaholms slott och slottspark
Vi lovar att
•
•
•

öka tillgängligheten, attraktiviteten och användandet av slottet och parken
erbjuda ett varierat program för en bred målgrupp
prioritera delaktighet och mångfald

Internkontroll 2020
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och
övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Verkställda beslut-riskfaktor 6
Kultur- och fritidsnämnden skall senast januari månads utgång 2021 gå igenom föregående
års beslut för att kontrollera att beslut verkställts och att vilande frågor aktualiseras.
Diarieföring-riskfaktor 6
Senast i december 2020 skall kontroll göras att ankommande skrivelser, och e-post diarieförs
enligt gällande bestämmelser.
Kontanthantering-riskfaktor 9
Vid ett tillfälle under året skall stickprov göras på någon av enheternas
kassahantering/redovisning.
Provtagning badhuset-riskfaktor 8
Senast i december 2020 skall kontroll göras att vattenprovtagning på badhuset sköts enligt
gällande föreskrifter.
Kultur- och fritidschefen är ansvarig för alla delar av denna internkontrollplan.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Stora delar av Kultur- och fritidsnämndens mål och kvalitetssäkring grundar sig på
evenemang och verksamheten där social interaktion är en förutsättning som i och med
Coronapandemin varit ett hinder.
Nämndens mål.
1. Antalet barn i föreningslivet ska öka utan att kvaliteten äventyras. (ej uppnått)
2. Antalet badande i badhuset ska öka utan att äventyra kvaliteten (ej uppnått) .
5
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3. Antalet program och arrangemang på biblioteket ska öka utan att kvaliteten äventyras.
(ej uppnått)
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Prognosen pekar på ett tydligt överskott
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Alla nämndbeslut omfattar hur beslutet bidrar till Agenda 2030
4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Trots Corona vidhåller förvaltningen ett stort utbud av aktiviteter inom kultur och fritid
4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Kultur- och fritidsnämnden

Ack utfall
Aug 2020
3 900

Ack budget
Aug 2020
4 345

Avvikelse
mot budget
Aug 2020
447

Årsbudget
Aug 2020
6 518

Prognos Aug
2020
100
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Verksamhetens resultat

Ack utfall
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Årsbudget
Aug 2020

Bad

2 212

2 017

-195

3 025

Bibliotek

2 567

2 639

72

3 958

Fritidsgård

1 440

1 537

97

2 305

Prognos Aug
2020

* I nämndens budget ingår även områdeschef samt koordinator och föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden I denna post ingår föreningsbidrag som är periodiserade över
hela året och ger ett positivt resultat. Budgterade intäkter för Slottet har uteblivit, men det
negativa utfallet har kompenserat med lägre marknadsföringskostnader och färre inköp.
Prognos + 100 tkr
Badhuset- förväntningen är att antal badande besökare kommer minska. Skolbaden minskar
något även en del personers ur riskgrupperna. Kurserna är välfyllda men med minskat antal
per grupp. Ekonomiskt går badhuset mot +/- resultat.
Biblioteket- Biblioteket följer budget
Fritidsgården- Lägre personalomkostnader gör att avvikelse mot budget är positiv.
Investeringar
Ombyggnad i badhus 31 tkr . Den totala budgeten för Kultur- och fritid är 185 tkr.
Investeringar i fritidsgård och Slottet sker via Kommunstyrelsens medel.
4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
6 Förväntad utveckling
Badhuset- förväntningen är att antal badande besökare kommer minska. Skolbaden minskar
något även en del personers ur riskgrupperna. Kurserna är välfyllda men med minskat antal
per grupp. Ekonomiskt går badhuset mot +/- 0-resultat.
Fritidsgården- Fritidsgården arbetar grundligt med att bygga upp en ännu bättre verksamhet i
samband med inflytten i nya lokaler. Invigning planeras till november. Målsättningen är att bli
Sveriges bästa fritidsgård 2022.
Biblioteket- Biblioteket kommer under hösten fortsätta medverka i den nystartade
Biblioteksgruppen i Baggetorp samt i projektet digitala sociala måltider. Den digitala
utvecklingen fortsätter med bland annat en Digidelcenter filial på Slottet. Biblioteket kommer
även hålla i författarkvällar, samt bokcirklar och barnevenemang, allt inom
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Säfstaholms slott- Från 29 september öppnar Slottet upp för besökare 6 dagar i veckan.
Intresset är stort men troligtvis kommer besökare främst de som tillhör riskgrupp vara
försiktiga. När/om Folkhälsomyndigheten släpper på antal besökare kommer det även
anordnas arrangemang och konsert på slottet under hösten. En teater utomhus till jul är
planerad.
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Plan & bygg
Under våren har stora insatser gjorts för att bygga upp ett nytt plan- och byggkontor.
Följande rekryteringar har gjorts:
•
•
•
•

Plan- och byggchef
Fysisk planerare
Administratör (förvaltningsövergripande)
Vikarierande trafikplanerare

Skapandet av enheten har inneburit grundläggande introduktion av de gemensamma och de
individuella uppdragen. Detta har kombinerats med insatser för att skapa en god
gruppdynamik som präglas av öppenhet och förtroende.
Verksamheten har utrett möjligheten att införa ett verksamhetssystem för ett mer digitalt
arbetssätt och kunna erbjuda fler e-tjänster till kommunens medborgare.
Miljö
Miljökontoret har haft stor personalomsättning men ligger trots detta i fas avseende tillsyn.
Verksamheten har jobbat aktivt med utveckling av e-tjänster.
200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Plan & bygg
Bygglov. Prognoserna för nybyggnation har överträffats. I vår tillsynsplan har vi räknat med 5
nybyggnationer under 2020. Vid halvårets utgång hade målet med fem nybyggda bostäder
redan uppnåtts. Utöver detta har bygglov beviljats för ett flerbostadshus och för att omvandla
en kommersiell lokal till tre lägenheter.
Strandskydd. Under perioden har en strandskyddsdispens medgivits.
Bostadsanpassning. Bostadsanpassningens årsbudget överskreds den 27 mars och har vid
delårets utgång överskridits med 635.024 kronor. Bostadsanpassning bidrar till ett gott
samhälle. Handläggning av bostadsanpassningsbidrag utförs med stor noggrannhet för att
garantera att de sökande får det stöd de har rätt till enligt lag. Vingåkers bebyggelse präglas
till stor del av äldre bebyggelse som är mindre väl lämpad för personer med
funktionsnedsättningar. Detta medför att kostnaden för bostadsanpassning i kommunen är och
kan fortsatt bli hög. Vid nybyggnation och renoveringar är det viktigt att tillgängligheten
beaktas så att nya byggnader uppfyller funktionskraven så att behovet av bostadsanpassning
inte ökar mer än nödvändigt.
Detaljplanering. Detaljplanen för slottsområdet med kringliggande fastigheter blir en
3
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naturligt utbyggnad av vår centralort. Detaljplanen präglas av både social och ekologisk
hållbarhet. Planen möjliggör en blandning av olika typer av byggnader med bostäder av olika
storlek. Planen möjliggör också för en blandning av upplåtelseformer och ägande och det
kommer också vara möjligt att bedriva verksamheter i området. Planområdet blir ett
välkommet tillskott till Vingåker.
Sävstaholms slottsmiljö ställer särskilt stora krav på anpassning till de kulturhistoriska
värdena. Planområdet genomkorsas också av Vingåkersån som tillsammans med sitt
strandområdet är en känslig biotop.
Miljö
År 2020 har varit utöver det normala för tillsynsverksamheten i hela Sverige. Utbrottet av
Covid-19 har haft stor påverkan på miljökontorets planerade tillsyn. Livsmedelstillsynen
ställdes om från oanmält okulär tillsyn till anmäld skrivbordstillsyn, lantbruk tillsyn och
tillsyn av verksamheter som omfattas av 45 § i förordning miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd planerades om för att utföras på hösten. I samband med utbrottet av Covid-19 har
miljökontoret fått implementera en ny tillfällig lagstiftning i tillsynsplaneringen. Någon
negativ inverkan på inkomster för tillsynsavgifter har ännu inte setts. I dagsläget bedöms även
den fastställda kontroll och tillsynsplanen kunna utföras, men de ovanstående justeringarna.
Miljökontoret har satt ärendehanteringssystemet Castor i drift. Castor kommer med hjälp av
sin direkta koppling till ekonomisystemet och till kommunens E-tjänstportal effektivisera och
säkerställa kvalitet i handläggning avsevärt. Miljökontoret har även under 2020 skapat Etjänster för samtliga anmälningsblanketter och formulär.
2020
Castor i drift

Handläggningstidskostnad, 50 timmar

Ekonomikoppling mellan Visam - Castor

Ingick vid upphandlingskostnaden 2019

Uppbyggnad av E-tjänster

Investeringsmedel 109585, 31 000 kronor

Koppling mellan E-tjänster och Castor

Investeringsmedel 109585, 74 000 kronor

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Plan & bygg
Plan- och byggavdelningen har inlett en kartläggning av vilka kompetenser som krävs för att
utföra avdelningens uppdrag. Detta kommer att vara vägledande vid framtagande av
individuella utvecklingsplaner för de enskilda medarbetarna.
Statistik över antalet ärenden förs löpande.
Miljö
I nämndplanen för samhällsbyggnadsnämnden framgår nämndens internkontrollplan för
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Plan & bygg
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Plan- och byggavdelningens arbete genomförs med hög rättssäkerhet och kunden i centrum.
Det saknas dock underlag och rutiner för att göra kvalificerade mätningar av effektivitet.
Sådana mätningar måste göras över tid för att utgöra underlag till reella kvalitetshöjningar.
Detta är ett förbättringsområde.
Bostadsanpassningen som är lagstyrd bedöms även detta år överskrida budget.
Plan- och byggkontoret har påbörjat arbete med förslag på hur man kan minska belastningen
på skattekollektivet genom förbättrad bygglovstaxa
Miljö
Miljökontoret har påbörjat arbete med förslag på hur man kan minska belastningen på
skattekollektivet genom förbättrad timtaxa.
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
>Nämnden redovisar ett minusresultat på 1600 tkr pga höga kostnader för
bostadsanpassningsbidrag och ändrade redovisningskostnader för planutredningar
4.1.1.1.1 Nämndmål: Hanteringen av bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och
kostnadseffektiv

Utfall Delår
2020

Indikatorer

Delvis uppnått

Utförd utredning

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
Delvis uppnått

Förslag till beslut om kostnadshantering framtaget
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro
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4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Alla nämndbeslut omfattar hur beslutet bidrar till Agenda 2030
4.1.3.1.1 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med fokus på tillväxt. Utveckla och
stimulera byggnation i attraktiva lägen.

Analys
Översyn av detaljplaner pågår. Ny detaljplan som omfattar bostäder vid slottsområdet är
under framtagande
4.1.3.1.2 Nämndmål: God planberedskap för boende och etableringar

Analys
Viss planberedskap finns, en översyn är på gång
4.1.3.1.3 Nämndmål: Förtätning ska prioriteras i planlagda områden inom centralorten

Analys
En översyn av befintliga detaljplaner är uppstartad
4.1.3.1.4 Nämndmål: En giftfri vardag. Substitutionsprincipen ska ingå som en del i varje
inspektion

4.1.3.1.5 Nämndmål: God biologisk mångfald. Detaljplaner ska utformas så biologisk
mångfald gynnas så långt som möjligt.

Analys
Pågående planer tar hänsyn till detta genom att man bevakar och skyddar hotade arter samt
tillser att planerna ger förutsättningar för varierande grönytor

6
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4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Ett kvalitetssäkringsarbete pågår inom förvaltningen genom tydligare rutiner och strukturer
4.1.4.1.1 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Bemötandet ska genomsyras av vägledning och rådgivning.

Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Uppnått

Uppföljning rådgivningsmaterial

Målnivå Delår
2020
Uppnått

4.1.4.1.2 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Beslut ska vara väl grundade i aktuell lagstiftning och med tydlig motivering av
gjord bedömning. Tillse att motparten förstår och ges möjligheter att överpröva.

Analys
Alla beslut har motivering och information om överprövning
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

100%

Uppföljning granskning av beslut

4.1.4.1.3 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Tillsynsmyndigheten ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan för att säkra
den juridiska kompetensen.

Analys
Ej uppfyllt pga stor personalomsättning
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

0%

Andel anställda med kompetensutvecklingsplan
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4.1.4.1.4 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Verksamheten ska ha god tillgänglighet där varje inkommande ärende ska ges
återkoppling inom 48 timmar.

Analys
Utfall ej klargjort pga ännu ej utförd KKiK
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Tillgängligheten e-post (24 h) ska ha ett KKiK resultat på
85%

85%

Tillgängligheten per telefon där svar på fråga erhålles vid
första kontakt ska ha ett KKik resultat på 45%

45%

4.1.4.1.5 Nämndmål: Rättssäker och professionell tjänstemannautövning (kvalitetsgaranti).
Myndighetsutövning ska där lagen tillåter genomsyras av debitering efter utfört
arbete.

Analys
Genomfört på all tillsyn där det varit möjligt
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

47st

Andel efterdebiteringar

4.1.4.1.6 Nämndmål: Kommunikation. Inom ramen för myndighetsutövning ska
förväntningarna från myndigheten vara tydliggjorda. Det ska vara lätt att göra rätt.

Analys
Pågående arbete
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

0st

Varje inspektionsprotokoll ska innehålla syftet med
protokollen.

4.1.4.1.7 Nämndmål: Kommunikation. Varje område med detaljplan där det finns obebyggda
tomter ska erhålla tydlig skyltning och annonsering.

Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
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Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

20%

Andel skyltar i jämförelse med obebyggda områden

4.1.4.1.8 Nämndmål: Kommunikation. Verksamhetens pågående projekt ska kommuniceras
ut på Vingåker.se alternativt sociala medier. Det ska vara lätt att se vad som pågår
i kommunen.

Analys
Förbättringsarbete pågår
4.1.4.1.9 Nämndmål: Nämnden ska förlägga minst två av sina möten utanför centralorten.

Analys
Ett genomfört, sen kom Corona
4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Årsbudget
Aug 2020

Prognos Aug
2020

Samhällsbyggnadsnämnden

5 427

3 962

-1 465

5 943

-1 650

Plan & bygg

3 443

1 845

-1 598

2 768

-2 100

Miljö

1 492

1 515

23

2 273

350

Samhällsbyggnadsnämndens rad visar totalsumman för alla områden
Områdeschef och nämnd
Utfall + 109 tkr . Prognos + 100 tkr
Plan & bygg
Plan och byggkontoret går minus ytterligare ett år avseende bostadsanpassning för vilken
prognosen är -1400 tkr. Som ett led i att följa ny lagstiftning inom ekonomisk redovisning har
plankostnaderna överförts från investeringar till driften vilket medför ett minusresultat på 800 tkr då detta inte varit budgeterat.
Prognos -2100 tkr
Miljö
Miljökontoret ligger efter på intäkter p.g.a att fast årlig avgift för tillsyn inte ännu debiteras.
Fasta avgifter motsvarar ca 50 000 månadsvis i inkomst, vilket då leder till ett faktiskt utfall
på intäkt på plus ca 200 000 kronor fram till Augusti månad. Inom personalkostnaderna finns
sjukskrivning och vakans som bidrar till överskott inom verksamheten.
Prognos + 350 tkr

9
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4.3

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
Plan & bygg
Plan- och bygg är en ny avdelning både så tillvida att avdelningen är nyskapad och att
medarbetarna till övervägande del är nyrekryterade. Detta innebär att gruppen och de enskilda
medarbetarna har behov av att komma in i Vingåkers rutiner, bli bekanta med sitt uppdrag och
arbeta med sin gruppdynamik.
Covid 19 har avsevärt försvårat detta arbete. Gruppen genomsyras dock av en stark
framtidstro och vilja att klara av situationen.
Att vara en liten arbetsgrupp där var och en ansvarar för viktig myndighetsutövning, service
och information mot allmänheten ställer speciella krav. Gruppen ser behovet av att varje
medarbetare lär sig grunderna i kollegornas arbete så att det är möjligt att täcka upp för
varandra vid sjukdom eller kunna ta sammanhållen semester
Gruppen har haft en långtidssjukskrivning
Miljö
En långtidssjukskrivning.
Sjukfrånvaro i % av arbetstid under perioden 200101-200831
Kultur- och Samhällsbyggnad 8,54

6 Förväntad utveckling
Plan och bygg
Plan- och byggkontoret är ett kontor under uppbyggnad där merparten av personalen är ny.
Verksamheten kommer under kommande år byggas upp för att möta framtidens krav utifrån
tilldelad budget
Miljö
Ett långt uppehåll mellan en avslutad tjänst och tillsättning av ny kandidat på tjänsten inom
området miljöfarlig verksamhet. Detta långa uppehåll riskerar att påverka nämndens
fastställda tillsynsplan.
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Verksamhetsberättelse
Januari – augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Elev- och barnantal över tid
Verksamhet

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

Förskolan

493

449

446

423

414

Grundskola F-6

690

731

731

690

680

Grundskola 7-9

272

283

312

310

295

Fritidshem

253

280

302

320

316

Grundskoleelever i
andra
kommuner/friskolor

204

198

201

121

92

Fritidshemselever i
andra
kommuner/fristående
verksamhet

64

67

53

21

22

Gymnasiet

390

380

i.u

i.u

i.u

•

Antal barn i förskolan har stadigt ökat se senaste fem åren och ökar ytterligare
kommande läsår

•

Elever som valt andra kommuner eller friskolor har ökat de senaste fem åren, men vi
ser en liten minskning kommande läsår
Ökningen av fritidshemselever i annan kommun eller friskola beror på att
fritidshemmet i Österåker togs över av Österåkersbygdens friskola inför läsåret 17/18
Elever i gymnasieskolan har ökat sedan 18/19 och ser ut att öka även 20/21
Andel behöriga förskollärare i förskolan är 42 % - 2019 var behörigheten 45 %
Andel behöriga lärare i grundskolan är 79,4 % - 2019 var behörigheten 73,3 %

•
•
•
•

2 Händelser av väsentlig betydelse
•

•
•
•
•
•
•

Den globala pandemin påverkade vårterminens arbete på många sätt. Stor frånvaro hos
barn, elever och personal vilket medförde att förändringar fick göras i den ordinarie
verksamheten och att krisgrupper aktiverades i hela organisationen för att på bästa sätt
hantera, samordna och stödja.
Meritvärdet för elever i årskurs 9 ökade jämfört med de tre senaste åren
Antal betyg A ökade jämfört med de tre senaste åren
Den nya högstadieskolan, Slottsskolan 7-9, öppnade i januari 2020
Förändring av ledningsorganisationen inom förskolan - 2 rektorer blev 3 i juni 2020.
Finansieringen av detta görs av avsatta medel till pedagogisk omsorg, Little Acorn,
som upphörde i januari 2020
Samarbetet med skolverket - Samverkan för bästa skola - år två av tre genomfört
Strålande Jul, TV 4:s julkonsert spelades in i Vingåkers kyrka och sändes nationellt på
julafton

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
•

Kommunfullmäktiges mål bryts ner till nämndmål för Barn- och utbildningsnämnden
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genom ett gemensamt arbete mellan nämndens ordförande och förvaltningsledningen.
Verksamheternas kvalitetsredovisning ligger till grund för nämndens mål
Alla verksamheter bryter i sin tur ned nämndens mål till egna verksamhetsmål och
skapar aktiviteter och processer som styr mot dessa
Uppföljning av aktiviteter och processer sker i nuläget främst vid läsårsslut, men under
kommande läsår kommer alla chefer inom BoU att arbeta i Stratsys med mål- och
resultatstyrning. Uppföljning och utvärdering planeras in i årshjul med regelbundenhet
under hela läsåret för att tydligare och tidigare ha kontroll på att vi styr åt rätt håll.
Uppföljning och utvärdering skall ske tillsammans med personal

•
•
•

•

Intern kontroll
•

Förvaltningschef, kanslichef, utredare/strateg samt alla chefer gjorde en riskanalys
över områden som bedömdes som viktiga att tydligt följa upp
De områden vi kom fram till var hög frånvaro (elever och personal), kränkningar, det
sociala klimatet och inkluderande undervisning
En internkontrollplan togs fram där riskerna beskrivs samt förslag på
uppföljningsmetoder.
Alla chefer följer upp de fyra områdena tillsammans med sin personal fyra gånger
under året.
Kanslichef sammanställer internkontrollen i slutet av året för redovisning till
nämnden. Uppföljningarna är inlagda i våra årshjul

•
•
•
•
•

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet är ej uppnått. Se ekonomisk redovisning längre ner.
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Nämndens resultatmål är sammantaget delvis uppnådda.
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Meritvärden och andel elever som når alla mål samt är behöriga till gymnasiet har ökat, men
når inte upp till nämndens mål - 100 %. Andel A har ökat.
Andel inställda lektioner på åk 7-9 har inte gått att följa upp då ingen statistik förts.
Andel elever med ogiltig frånvaro över 5 % har ökat under vårterminen - målet ej uppnått.
När det gäller trygghet och trivsel är målet delvis uppnått. Samtliga enheter arbetar ständigt
med förebyggande och åtgärdande arbete och de flesta barn och elever känner trygghet och
trivsel - dock inte alla, vilket är nämndens mål.
Målet att verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande med stöd av den centrala
elevhälsan anses som uppfyllt.
När det gäller styrning och ledning och personalens uppfattning är målet delvis uppfyllt
förutom hur personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
Detta område är det som får sämst resultat i HME-enkäten och anses ej uppnått.
Verksamheternas kvalitetsredovisningar ger delvis bra underlag för utveckling. Anses delvis
uppnått.

4.1.2.1.1 Nämndmål: 100 % av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella proven

Analys
•

P g a coronapandemin genomfördes inga nationella prov i åk 3.

4.1.2.1.2 Nämndmål: 100 % av eleverna i årskurs 6 och 9 uppnår minst betyget E i alla
ämnen

Analys
Målet 100 % är inte uppnått, men en ökning har skett.
•
•

I åk 9 är det 44,7 % som når målen i alla ämnen.
I åk 6 är det 56,7 % som når målen i alla ämnen.

Vi har ökat andelen elever som når målen i alla ämnen de senaste tre åren - från 39,0 till
44,7 % i år. Vårt arbete tillsammans med skolverket kring Betyg och bedömning har gett
effekt. Ett kollegialt lärande har tagit form där diskussioner kring undervisning och
bedömning sker.
Vi behöver bli bättre på att analysera resultaten för att få syn på vilka förändringar som krävs.
Under läsåret 20/21 kommer vi ha fokus på och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet
för att höja kompetensen i analysarbetet och ta fram fruktbara aktiviteter. Tätare uppföljning
och utvärdering behövs för att säkerställa att vi gör rätt saker.
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4.1.2.1.3 Nämndmål: Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar jämfört med föregående
år - målet är 100 %

Analys
Målet 100 % är inte nått, men en ökning har skett.
•

I år var andel elever som har gymnasiebehörighet 60,6 %. En ökning har skett jämfört
med de tre senaste åren då den lägsta siffran var 50 %.

Vårt arbete tillsammans med skolverket kring Betyg och bedömning har gett effekt. Ett
kollegialt lärande har tagit form där diskussioner kring undervisning och bedömning sker.
Under läsåret 20/21 kommer fokus ligga på inkluderande undervisning.
Vi behöver bli bättre på att analysera resultaten för att få syn på vilka förändringar som krävs.
Under läsåret 20/21 kommer vi ha fokus på och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet
för att höja kompetensen i analysarbetet och ta fram fruktbara aktiviteter. Tätare uppföljning
och utvärdering behövs för att säkerställa att vi gör rätt saker.

4.1.2.1.4 Nämndmål: Elever med betyget A ökar i jämförelse med föregående år

Analys
•

Andelen A ökade från 3,5 % vt-19 till 7,6 % vt-20.

En ökning av andel A, B och C har skett detta år och andel F har minskat. Vårt arbete med
skolverket kring betyg och bedömning har gett god effekt då lärarna tillsammans har
diskuterat undervisningen och bedömningskriterier.

4.1.2.1.5 Nämndmål: Andelen inställda lektioner minskar i årskurs 7-9

Analys
På grund av Covid 19 blev skolan tvungen att lösa sitt uppdrag med en stor del av personalen
och eleverna sjuka. De fick göra omgrupperingar, slå ihop grupper och ämnen samt ställa om
till digitala lektioner på distans när så behövdes. Detta gjorde att det inte var möjligt att föra
statistik över inställda lektioner. Från och med i höst finns en plan för hur detta ska
dokumenteras.

6

126

4.1.2.1.6 Nämndmål: Alla barn och elever känner trygghet och har arbetsro i de olika
verksamheterna

Analys
Målet delvis uppnått, men vi har fortfarande några barn och elever som inte känner trygghet
och trivsel i förskola och skola.
•
•
•

Enligt enkäten Liv, hälsa, ung som genomförs av Region Sörmland vart tredje år ser vi
att elever i åk 7 och 9 känner större trivsel både i och utanför skolan och att de har
studiero, jämfört med 2017.
I alla våra F-6-skolor och fritidshemmen arbetas det ständigt med trygghet och trivsel,
i varierande grad. Det görs många aktiviteter för att trygga eleverna, men vi har i år
ingen tillförlitlig enkät som visar i vilken mån vi lyckats.
Inom förskolan används främst reflektionsprotokoll, utvärderingsprotokoll,
vårdnadshavarenkät och egna observationer och förskolan visar ett gott resultat för
värdegrundsarbetet

Ett arbete pågår med att ta fram tillförlitliga enkäter som kan löpa över tid för att kunna
jämföra resultaten år från år.

4.1.2.1.7 Nämndmål: Ordningsregler är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna i de
olika verksamheterna. Barnen/eleverna upplever att det finns ett rättvist system i
skolan.

Analys
Målet delvis uppnått, men inte fullt ut.
•

På vissa skolor har ordningsregler upprättats tillsammans med barn och elever, men
inte på alla. I de fall de finns är de inte alltid implementerade bland all persoanl.

Förvaltningsledningen behöver utarbeta ett system för bättre uppföljning av nämndmålen.

4.1.2.1.8 Nämndmål: De olika verksamheterna arbetar hälsofrämjande och förebyggande
under rektors ledning och med stöd av den centrala elevhälsan.

Analys
Målet anses uppnått då alla verksamheter arbetar med hälsofrämjande och förbyggande
åtgärder med stöd av den centrala elevhälsan.
•
•

Den centrala elevhälsan har under året arbetat tillsammans med de olika skolorna när
det gäller t ex stresshantering, sömn, motion, kost, psykosociala samtal
Centrala elevhälsan har arbetat fram en rutin för tidig intervention vid frånvaro och
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•

gått igenom denna i rektorsgruppen.
Många insatser har genomförts för elever som har problematisk skolfrånvaro, men
trots detta har en del elever fortsatta svårigheter att komma till skolan. Arbetet med
detta fortsätter läsåret 20/21

Under läsår 20/21 kommer en ny Trygghetsplan implementeras som mer fokuserar på
främjande och förebyggande arbete tillsammans med elever och personal.

4.1.2.1.9 Nämndmål: Den ogiltiga frånvaron minskar i årskurs 7-9 - målet är 0 %

Analys
Målet ej uppnått.
•

Den ogiltiga frånvaron sjönk under höstterminen för att sedan öka under våren.
Eventuellt kan Covid 19 spela en viss roll då elever stannade hemma utan att
sjukanmälas. Snitt för ht-19 var 7 % och för vt-20 var det 13,2 %.

•
4.1.2.1.10 Nämndmål: Samverkan sker med kommunens folkhälsosamordnar och projektet
Framtidstro

Analys
Målet delvis uppnått
Samarbete inom förskolan, skolan och kulturskolan för att erbjuda våra barn och elever
positiva upplevelser som stärker integration och framtidstro
•
•

sång och dans i förskolan och skolan - stärker språket och motoriken
Dreamcamp för åk 7-9 för att stärka självförtroende och framtidstro

•
4.1.2.1.11 Nämndmål: Personalen upplever att närmaste chef ger förutsättningar för att de
ska kunna ta ansvar i deras arbete

Analys
Målet delvis uppnått.
•

Resultatet på årets HME-enkät visar ett något sämre resultat än 2019

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.
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4.1.2.1.12 Nämndmål: Personalen upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas
på ett bra sätt

Analys
•

Resultatet på årets HME-enkät är i paritet med tidigare år. Dock är det detta område
som har lägst värde inom alla verksamheter.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.

4.1.2.1.13 Nämndmål: Personalen upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete

Analys
Målet delvis uppnått.
•

Årets HME-enkät visar ett något lägre resultat jämfört med tidigare år.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större.

4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Målet ej uppnått för delåret.
•

Från och med augusti 2020 skrivs tjänsteutlåtanden i den nya mallen där det framgår
hur beslutet bidrar till genomförande av ett eller flera av de 17 hållbarhetsmålen i
agenda 2030
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4.1.3.1.1 Nämndmål: Kvalitetsredovisningen ger underlag för utveckling

Analys
Målet delvis uppnått.
•
•
•

Kvalitetsredovisningarna ger bra underlag för resultatutfallet, men brister i
analysdelen.
Förutom i Förskolans kvalitetsredovisning är analyserna inte tillräckligt utförliga för
att ge bra underlag för utveckling
Under året har två externa utredningar genomförts som gett en bra bild över vilka
utvecklingsområden förvaltningen har. Det är det systematiska kvalitetsarbetet på alla
nivåer samt likvärdighet mellan kommunens skolor.

Under läsår 20/21 kommer utbildning ske och fokus läggas på det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Med detta tror vi att personalen
ska uppleva att roller och ansvar blir tydligare samt delaktigheten större samt att kunskapen i
att utföra kvalitativa analyser ökar.

4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd
Arbetar för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Planeringsarbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla
kommunens delar.T ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla
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pedagoger via digitala verktyg.

4.1.4.1.1 Nämndmål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten
är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Målet uppnått.
Som en del i arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet i Vingåkers kommuns
verksamheter har ett beslut om att flytta fritidshemsverksamheten från Baggetorp till
Marmorbyns fritidshem fattats av nämnden och verkställts av förvaltningen under 2020. Detta
har inte varit okontroversiellt, särskilt bland de av Baggetorps innevånare som har barn i
behov av fritidshem. Att minska antalet enheter som tillhandahåller fritidshemsutbildning på
landsbygden kan verka provokativt i en kommun vars övergripande mål berör
landsbygdsutveckling.
Barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har i arbetet med förflyttningen av
fritidshemmet haft både landsbygdsutveckling och utbildningskvalitet för ögonen. Genom att
flytta fritidshemsverksamheten har resurserna samlats för alla elever i Marmorbyns
fritidshem, både de som bor i Baggetorp och de som inte gör det. Dessa resurser består både
av lokaler, ledning och personal. På så sätt utgör denna flytt en av kommunens insatser för att
utveckla kvaliteten på den kommunala service som tillhandahålls på Vingåkers landsbygd.
Arbetar för likvärdighet så att landsbygdsskolorna ska få tillgång till samma utbud som
skolorna i tätorten. T ex moderna språk, simundervisning, kultur- och idrottsupplevelser.
Planeringsarbete pågår för att bygga ut samarbetsmöjligheterna mellan skolor i alla
kommunens delar.T ex att göra lärares planering av undervisning tillgänglig för alla
pedagoger via digitala verktyg.
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4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Barn- och utbildningsnämnden

Ack utfall
Aug 2020
159 939

Ack budget
Aug 2020
150 879

Avvikelse
mot budget
Aug 2020
-9 061

Årsbudget
Aug 2020
226 307

Prognos Aug
2020
-10 661

Kommentar
För Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har en del av de åtgärder för att komma i balans inte kunnat
genomföras i tillräcklig omfattning. Målet om en besparing på 5 334 tkr under höstterminen förväntas inte nås vid
delårsprognosen. Extra åtgärder kan behövas sättas in.
Sammanfattning av besparingar inför höstterminen 2020:
Förskoleklass, fritidshem och skola 2 859 tkr
Modersmål 1 200 tkr
Förskola 825 tkr
Kulturskola 450 tkr
Totalt 5 334 tkr
Slottsskolan 7-9

19 575

19 173

-402

28 758

-643

Kommentar
Inför hösten minskades antalet stödresurser och 1,5 undervisande lärare. Inför skolstart förändrades förutsättningarna för
elever som skrevs in som var i behov av särskilt stöd, vilket genererar samma antal assistenter från vårterminen till
höstterminen men enheten får ökat belopp från elevhälsan som täcker kostnaden för minst en av assistenterna.
Kostnaderna för fortbildning/kompetensutveckling ha minskat det här året då det satsas på utvecklingsorganisation inom
ramen för Samverkan för bästa skolan med ca. 50 tkr
Under höstterminen 2020 har fler behöriga lärare anställts, vilket leder till ökad kvalitet och personalkostnad.
Slottsskolan F-6

13 578

12 236

-1 343

18 353

-2 273

Kommentar
Personalkostnad avviker sammantaget med -620 tkr. Av personalkostnaderna är drygt 500 tkr ersättningar till timvikarier.
Under coronapandemin rusade dessa kostnader även om skolan haft stora vikariekostnader innan dess.
Elevantalet på skolan har ökat avsevärt sedan det nya läsåret (augusti). Detta har medfört att enheten har varit tvingad att
anställa fler personal. Av det nya elevunderlaget finns flera elever som är i behov av särskilt stöd.
Lokalkostnaden avviker negativt mot budget med -184 tkr kr och justeras under hösten.
Övriga kostnader avviker negativt med -55 062 kr. En stor del av den kostnaden kan förklaras genom ökade kostnader
kopplat till rehabilitering i personalgruppen samt ökade kostnader för förbrukningsinventarier samt div möbler.
Sävstaskolan

16 993

16 587

-406

24 879

492

Kommentar
I grundskolan har ett vikarieschema implementerats i syfte att minska behovet av att hyra in timvikarier vid
sjukfrånvaro/övrig ledighet. Detta bör resultera i en minskad personalkostnad. Nya elever har tillkommit under
Höstterminen, vilket kommer att resultera i ett högre antal elever per anställd pedagog. Risken med att öka detta nyckeltal
är att pedagogerna snabbare blir utarbetade, vilket i sin tur skulle kunna leda till en högre sjukfrånvaro i personalgruppen.
Underskottet i verksamheten kan delvis förklaras med att timvikarier tagits in vid längre sjukfrånvaro.
Högsjö skola

3 693

3 560

-134

5 339

-201

Kommentar
indragning av 0,7 % tjänst har genomförts samt att en fritidspersonal är tjänstledig på 100% fram till årsskiftet. Det
sammantaget minskar personalkostnaden.
För elever från annan kommun med extraordinära stödbehov är ersättningen en osäkerhetsfaktor där förvaltningen
förväntas täcka skillnaden för att nollresultat ska uppnås.
Till sist vill uppmärksammas att skolan har ett mycket stort behov av att anställa en lärare i fritidshem (fritidspedagog).
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Verksamhetens resultat
Marmorbyns skola

Ack utfall
Aug 2020
8 529

Ack budget
Aug 2020
7 274

Avvikelse
mot budget
Aug 2020
-1 255

Årsbudget
Aug 2020
10 911

Prognos Aug
2020
-2 057

Kommentar
En av fem studiehandledare som skulle avsluta sin anställning återanställdes i samråd med förvaltningen, för att säkerställa
studiehandledningen i Tigrinja. Anställningen ska finansieras med statsbidrag för ökad likvärdighet men är inte klart.
En elevassistent 80% ska finansieras med statsbidrag för ökad likvärdighet men är inte klart.
Specialpedagog är registrerad som heltid på enheten, och ska vara endast 40%. Annan enhet kommer då att belastas.
Fritids har även minskats på personal.
Prognosen beror på fördelning av statsbidrag för ökad likvärdighet. Fram tills statsbidraget är fördelat så stannar det under
förvaltningskansliet,
Förskolan

34 720

34 383

-336

51 572

0

Kommentar
Åtgärderna som gjorts från underskottet i mars på 744 254 kr till ett minus i augusti på 220 969 kr har gjorts att
underskottet minskat med 523 285 kr. Hela effekten kommer att visa sig under hösten då enheten siktar på ett plus minus
noll resultat. Detta innebär dock inte att hela besparingen på 900 000 kr kommer att klaras av till december. Avtalsrörelsen
som avstannat är en osäkerhetsfaktor.
Kulturskolan

1 943

2 000

58

3 000

0

Kommentar
Kulturskolan har haft ett ”köpstopp” sedan i våras och vi har bevakat våra intäkter och kostnader noggrant. Vår
ekonomiska utfästelse bygger på en besparing på 40% tjänst.
Vår verksamhet är långtgående beroende av statliga intäkter. I längden ser vi problem med att förlita oss på dessa extra
medel och vi riskerar att tappa kompetent personal då vi ej kan erbjuda tillsvidaretjänster som bygger på extern
finansiering.
Centrala elevhälsan

14 339

13 103

-1 236

19 654

-1 340

Kommentar
Elevhälsan och särskola.
Ansvar Stödresurser visar ett negativt resultat på dryga 340 000 kr men förhoppningsvis 0 till årsskiftet.
Ansvar Särskola visar på dryga minusresultat, idag - 893 000 kr. Detta kommer att växa mycket under hösten då
ytterligare 5 elever börjat grundsärskolan ht-20 (3 inflyttningar och 2 från kommunens grundskolor). Färre elever lämnar
gymnasiesärskolan än vad som fylls på från grundsärskolan.
Förvaltningskansliet

46 537

42 187

-4 350

63 278

-4 639

Kommentar
Prognos Förvaltningskansliet
Politisk verksamhet Barn- och Utbildningsnämnden +122 tkr
Gymnasieskolan externt -2 999 tkr
Kansli- och förvaltningschef -3 318 tkr (varav återlagt besparingskrav - 3 493 tkr från gymnasieskolan)
Prognos -6 195
Att hantera under höstterminen:
Statsbidrag för ökad likvärdighet återstår +1 068 tkr att fördela .
Ofördelat vid avstämning +488 tkr.
Totalt att fördela +1 556 tkr
Uppföljning av åtgärdsplan för höstterminen 5 359,5 tkr besparing.
Se bilaga

13

133

5 Väsentliga personalförhållanden
•
•
•
•
•
•

Inom förskolan utökades ledningen till 3 rektorer istället för 2
2 biträdande rektorer har tillsatts på 2 av våra F-6-skolor
Sjukfrånvaron har ökat inom BoU de senaste åren
Sjukfrånvaron bland personalen var hög under perioden mars-maj p g a corona.
Genom att ställa om och hjälpas åt, låna personal från andra verksamheter - både inom
och utanför Barn- och utbildningsförvaltningen hanterades läget tillfredsställande.
Svårigheter finns att anställa behöriga förskollärare, lärare och fritidspedagoger.
Förvaltningschefen slutar i september, vilket påverkar hela organisationen under
rekrytering/omställning

6 Förväntad utveckling
Den utveckling vi förväntar oss utgår till stor del från förvaltningens samarbete med
Skolverket, Samverkan för bästa skola, samt från de två utredningar som under året har
genomförts av externa aktörer. Utredningarna handlar om förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete respektive likvärdighet, måluppfyllelse och integration i Vingåkers F-6-skolor.
Den utveckling vi förväntar oss innebär följande:
•
•

•
•

•
•
•

Vid varje åtgärd och beslut skall det som bedöms vara barnets bästa beaktas i första
hand.
De behov som finns hos barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare utgör
utgångspunkt för varje åtgärd och beslut. På så sätt skapas en styrkedja som har ett
bottom-up-perspektiv, istället för det top-down-perspektiv som karaktäriserar dagens
styrkedja.
Kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete genomförs under läsår 20/21 i
form av utbildning och handledning. Insatsen vänder sig till barn- och
utbildningsnämnden, förvaltningsledningen samt verksamhetsledningen.
Ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras. Detta
förväntas bidra till att:
o utvecklingsarbetet utgör en integrerad del av varje medarbetares ordinarie
arbete.
o möjligheterna för barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare att bli mer
delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet förbättras.
o beslut som fattas om fokus, mål, prioriteringar och resurser utgår från fakta och
från grundligt genomförda analyser.
o hela förvaltningen tillämpar ett mer processorienterat arbetssätt än vad som
görs idag.
Genom kvalitativa analyser säkerställs att rätt åtgärder sätts in för barn och elever. På
så sätt förbättras barn och elevers förutsättningar och därmed också deras möjligheter
till bästa möjliga utveckling.
Kompetensutveckling i inkluderande och språkinriktad undervisning genomförs för att
bättre kunna stödja alla elever.
Med en krympande budget finns risk för att trenden med förbättrade elevresultat
stannar av då färre pedagoger ska utbilda fler barn och elever.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-14
Handläggare

Eva Karlsson
0151 - 191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/191

Verksamhetsberättelse jan – aug 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020 och skickar den vidare till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2020.
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat viktiga händelser, arbete med mål,
kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, internkontroll och framtid.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sedan 1 januari 2019 gäller den nya lagen för kommunal bokföring och redovisning
och enligt den ställs nya krav på kommunens delårsrapport. Verksamhetsberättelsen
för Barn- och utbildningsförvaltningen ingår i kommunens delårsrapport för 2020.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Barn- och utbildningsförvaltningens Verksamhetsberättelse jan-aug 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

136

vingaker.se

3 (9)

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]"

Verksamhetsberättelsen är en
sammanfattning av måluppfyllelsen av
nämndens mål. Kvalitetsredovisningen ligger
till grund för den och KR är ett viktigt
verktyg för alla enheter för att analysera och
utveckla verksamheten samt åtgärda de
brister som blir synliga.

En bra, likvärdig skola är viktigt för att
behålla och locka nya invånare till vår
kommun.

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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Genom att ständigt analysera sin verksamhet i syfte att
utveckla den och åtgärda brister som blir synliga kan
vi erbjuda våra barn och elever god och likvärdig
utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

139

vingaker.se

6 (9)

"[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]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Besparingar per enhet ht-20
Verksamhet

Slottsskolan 7-9

Åtgärd
Minskning med 2
pedagoger och 1
stödresurs

Högsjö

Minska 3 tjänster,
elevassistent/fritids.
Återhållsam med vikarier
Sammanslagning av
klasser, minskning med 3
lärare
Minskning med 0,7
personal

Marmorbyn och
modersmål

Neddragning av 2 st
fritidspersonal. Ej förlänga
5 st moders-målslärare.
Återhållsam med vikarier.

Slottsskolan F-6

Sävstaskolan

Förskolan

Kulturskolan
Totalt

Samordning ass.tjänst
0,75. Endast en förskola
öppen under sommaren.
Minska med en avdelning
2 bsk. Minskning med
0,75 bsk Högsjö.
Neddragning av
danstjänst 0,5 och
dramatjänst 0,4

Belopp ht-20

Per månad (5 mån)

Personalkostnad i feb

Personalkostnad i april

700 000

140 000

2 150 000

1 950 571

1 968 803

-181 197

620 000

124 000

1 692 000

1 546 158

1 773 596

81 596

750 000

150 000

1 916 000

1 972 297

1 842 430

-73 570

192 500

38 500

361 000

357 115

372 617

11 617

1 747 000

349 400

1 253 000

1 211 946

1 087 900

-165 100

900 000

180 000

4 083 000

3 581 462

3 694 203

-388 797

450 000

90 000

372 000

427 101

225 393

-146 607

5 359 500

1 071 900

11 046 650

10 964 942

-862 058
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Personalkostnad i aug Diff feb-aug

Verksamhetsberättelse
– delår 2020
Socialnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

160101 160831

2 Händelser av väsentlig betydelse
Socialnämndens verksamheter har mycket starkt präglats av Coronapandemin. Under
mars/april var sjukfrånvaron extremt hög och antalet smittade och tyvärr avlidna i
äldreomsorgen var högt. Nya vikarier snabbrekryterades, verksamheter som daglig
verksamhet i funktionshinderomsorgen och äldreomsorgens dagverksamheter stängdes.
Växelvård upphörde i praktiken och besöksförbud i våra särskilda boenden infördes.Nämnden
fick gott stöd av kommunledningsförvaltningen bland annat i jakten på skyddsmateriel.
På grund av minskad efterfrågan kunde ytterligare en avdelning på Humlegården stängas ned
under sommaren. Den har sedan hållits i beredskap för att kunna fungera som en Covid
avdelning vid nya utbrott av smitta.
Ett nytt beredskapslag startades under sommaren med finansiering från socialnämnden för att
på sikt sänka kostnader för försörjningsstöd. Antalet mottagna nyanlända har under första
halvåret varit extremt lågt med endast 1 person mottagen.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Nämnden tar årligen fram en detaljerad behovsanalys som underlag för budgetarbetet. För
äldreomsorgen är demografin en viktig faktor. Nämnden har också under en lång rad av år
följt sina kostnader mot den förväntade kostnaden enligt SKR:s standardkostnad som bygger
på skatteutjämningssystemets parametrar. Negativ siffra innebär att verksamheten har lägre
kostnader än förväntat. Cirka 6 månaders eftersläpning varför 2019 är de senaste siffrorna.
Individ- och familjeomsorgen och LSS har båda lägre kostnad är förväntat. LSS har sänkt sina
kostnader kraftigt. Det har även äldreomsorgen gjort men den ligger fortfarande över det
förväntade. Totalt har socialnämndens tre stora verksamheter 2019 bedrivit sin verksamhet
1,98 miljoner kr billigare än förväntat.
2019 års bokslut gav ett underskott på 15,7 miljoner kr. Hade verksamheten bedrivits på ett
genomsnittligt effektivt sätt hade underskottet varit 17,68 miljoner kr. Med andra ord var
nämndens verksamhet underbudgeterad med drygt 17 miljoner kr 2019.
%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Äldreo.

2,5

6,7

4,4

-3,8

-4,5

-3,4

-5,1

1,2

1,7

0,7

5,9

IFO

-6,7

-8,4

7,6

0,3

0,4

2,1

20,5

16,2

38,0

32,3

17,9

LSS

-4,7

5,8

11,9

16,9

8,8

-5,6

1,2

-12,5

-13,4

-10,7

Då tilldelad ram avviker kraftigt från behoven tvingas nämnden avstå från kvalitetssäkring för
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brukare och för personalens arbetsmiljö.Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker
månadsvis och delges även kommunstyrelse och revisorer som en del i internkontrollen.De
viktigaste delarna i internkontrollen är nämndens kvalitetsledningssystem där avvikelser och
klagomål/synpunkter hanteras. Det finns också annan regelbunden internkontroll t.ex.
loggningskontroll i nämndens verksamhetssystem.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Den budget nämnden tilldelas tillsammans med de satta målen för verksamheten anger
ambitionsnivån. Då tilldelade medel inte överensstämmer med de satta målen arbetar
nämnden med att sänka sin ambitionsnivå då det gäller kvalité och arbetsvillkor. Utifrån dessa
förutsättningar har nämnden klarat måluppfyllelsen bra.
Personalsituationen har snarast förbättrats, tillgången på äldreomsorg har klarats, kostnaden
för försörjningsstöd har inte ökat och det ekonomiska resultatet ser ut att bli betydligt bättre
än de två senaste åren.
4.1

Måluppföljning

4.1.1 Ekonomi i balans
4.1.1.1 Övergripande mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Analys
Målet är delvis uppnått.
Då socialnämnden bedriver sin lagstadgade verksamhet till lägre kostnad än förväntat och
därmed till lägre kostnad än vad skatteutjämningssystemet kompenserar för bidrar
socialnämnden på ett positivt sätt till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås.
4.1.1.1.1 Nämndmål: Det långvariga beroendet av försörjningsstöd ska minska

Analys
Redovisas helår.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Antal bistånds mottagare - Procent av totala antalet
biståndsmottagare med minst 10 månaders bistånd

4.1.1.1.2 Nämndmål: Behovet av bemanningsföretag ska minska.
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Analys
Målet är inte nått.
Under året har nämnden haft kostnader främst för sjuksköterskor. Den delen har nämnden
sökt kompensation för genom statsbidraget för extra kostnader pga Covid-19. Nämnden har
under året också haft en socialsekreterare i ekonomigruppen via bemanningsföretag för att
upprätthålla kontinuitet och kompetens då det varit stor omsättning på grund av uppsägningar,
sjukdomar och föräldraledigheter. Socialförvaltningen gör bedömningen att kostnaden för
försörjningsstöd hade ökat mer under denna period än vad kostnaden för den inhyrda tjänsten
varit om så ej skett.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

1 576 000st

Kostnad för bemanningsföretag

Utfall Delår
2019
1 207 000st

Målnivå Delår
2020
500 000st

Delår gäller jan-juli.

4.1.1.1.3 Nämndmål: Minska klimat och miljöpåverkan.

Analys
Redovisas säkrast på helår. En minskning har skett men den är relativt blygsam.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

248tkr

Nämndens kostnader för fossila bränslen ska halveras.

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

262tkr

4.1.1.1.4 Nämndmål: Den så kallade brukartiden i hemtjänsten ska öka.

Utfall Delår
2020

Indikatorer

59,69%

Brukartiden ska öka

Utfall Delår
2019
47%

Målnivå Delår
2020
60%

Analys
Utfall 59,69% gäller för januari-augusti 2020. Under 5 av årets 8 månader har brukartiden varit över 60 % varför målet
anses uppnått.

4.1.1.1.5 Nämndmål: Varje område ska hålla sin budget

Analys
Samtliga verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorg, integration,
funktionshinderomsorg och äldreomsorg lämnar prognoser som visar att de kommer att hålla
budget. Att nämnden redovisar ett underskott beror på det ingående sparbetinget som i sin tur
beror på att nämnden tilldelats en ram som understiger lokala behov och vad som nationellt
bedöms som rimligt.
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Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
0st

Avvikelse mot budget

4.1.1.1.6 Nämndmål: Utifrån verksamhetens behov optimera bemanningen och minska
resurspassen.

Analys
Enda sättet att minska resurspassen är att frångå önskad sysselsättningsgrad. Minskade
resurspass innebär minskad flexibilitet vilket leder till högre kostnader. För att nå en så
effektiv verksamhet som möjligt med givna omständigheter som önskad sysselsättningsgrad,
få delade turer, färre timanställda, semesterväxling, ökad kontinuitet i hemtjänsten så har
nämnden under ett år genomfört ett projekt med konsultförtaget Jotib där chefer i äldre- och
funktionshinderomsorg samt schemaläggare mfl har deltagit.
4.1.2 Skola
4.1.2.1 Övergripande mål: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och
framtidstro

Analys
Utmaningarna inom detta målområde är stora i kommunen vilket bland annat
undersökningarna Liv och Hälsa Ung visar. Socialtjänsten arbetar långsiktigt med stöd i
öppna former genom familjecentral, familjestöd utan biståndsbeslut och ett antal strukturerade
föräldrautbildningar.
4.1.2.1.1 Nämndmål: Alla placerade barn ska ha en fullgjord skolgång

Analys
Redovisas helår.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
100%

Andel placerade barn med fullgjord skolgång i procent
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4.1.3 Hållbar tillväxt
4.1.3.1 Övergripande mål: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det
framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030

Analys
Den nya mallen för tjänstutlåtande används numera.
4.1.3.1.1 Nämndmål: Onödigt hög läkemedelskonsumtion ska undvikas.

Analys
Redovisas helår. Läkemedelsgenomgångar har drabbats av pandemin.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Alla med läkemedels-övertagande ska få en förenklad
läkemedels-genomgång årligen.

4.1.3.1.2 Nämndmål: Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare

Analys
HME värdet har ökat något.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

83st

Öka HME värde (Hållbart Medarbetar Engagemang)

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

82st

4.1.3.1.3 Nämndmål: Sjukfrånvaro ska minska.

Analys
På grund av pandemin nås inte målet. Tendensen är, bortsett från pandemirelaterad frånvaro,
att sjukfrånvaron sjunker.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

10,1%

Sjukfrånvaro redovisas i % av ordinarie arbetstid.

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

7,6%

8%

4.1.3.1.4 Nämndmål: Den öppna arbetslösheten för födda utom Europa ska minska
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Analys
Måluppfyllelsen påverkas dels av pandemin då många ingångsyrken inom servicesektorn
drabbats hårt och dels av arbetsförmedlingens organisatoriska och uppdragsmässiga kaos.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

71st

Antal arbetslösa för födda utom Europa

Målnivå Delår
2020

46st

30st

Delår är för Juli månad

4.1.3.1.5 Nämndmål: All omvårdnadspersonal i hemtjänsten ska vara utbildade
undersköterskor

Analys
Redovisas helår.
4.1.3.1.6 Nämndmål: Antalet delade turer ska minska

Analys
En marginell ökning. Då målet om ekonomi i balans är överordnat är en större minskning ej
sannolik.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

31,38st

Antal delade turer/vecka

Målnivå Delår
2020

30,1st

30st

4.1.3.1.7 Nämndmål: Ökad delaktighet och ansvar från baspersonal

Analys
Det här är ett av de utvecklingsområden som har tagit paus på grund av pandemin
4.1.4 Landsbygdsutveckling
4.1.4.1 Övergripande mål: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service

Analys
Genom hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm är socialnämnden närvarande i hela kommunen
dygnet runt 365 dagar per år. Införandet av nyckelfri hemtjänst kommer att minska
larmtiderna i främst landsbygden men projektet har drabbats av tekniska problem i slutet av
införandefasen.
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4.1.4.1.1 Nämndmål: Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet.

Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Inga betalningsdagar för färdigbehandlade.

0st

0st

0st

Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

0st

0st

0st

4.1.4.1.2 Nämndmål: Automatiserad handläggning vid försörjningsstöd

Analys
Det första steget med digital ansökan är avklarad. Intresset hos klienterna att använda tjänsten
är än så länge begränsad och mer kraftfulla informationsinsatser krävs. Förvaltningen vill se
att detta steg fungerar väl innan nästa investering i en beslutsrobot görs.
4.1.4.1.3 Nämndmål: Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk

Analys
Några nya insatser inriktade just på missbruksprevention har inte genomförts under året.
Däremot är förvaltningen delaktig och drivande i det länsgemensamma utvecklingsarbetet för
barn- och unga i Sörmland som på sikt kommer att ha stor bäring även på att förhindra
missbruk.
Aktiviteter

Slutdatum
2020-12-31

Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk - Redovisa aktiviteter

4.1.4.1.4 Nämndmål: Alla barn som placeras ska hälsoundersökas inkl tandhälsa

Analys
Socialutskottet granskar frågan vid varje placering. På länsnivå arbetas med förslag till
gemensamma rutiner för att säkerställa att hälsoundersökningar görs.
Redovisas helår.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
100%

Antal placerade barn som fått hälsoundersökning inkl
tandhälsa

4.1.4.1.5 Nämndmål: Föräldrastöd/utbildning ska erbjudas föräldrar till barn i alla
åldersgrupper
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Analys
Gruppverksamheter har under våren ställts in på grund av pandemin. Stort intresse finns och
arbetet har nu åter startats.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

6st

Antal genomförda utbildningsgrupper

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

10st

10st

Analys
Redovisas årsvis

4.1.4.1.6 Nämndmål: Öka deltagande i brukarenkät - Leva med funktionsvariation inte vara
ett hinder

Analys
Att inte delta i brukarenkät är en del i nämndens ekonomiska sparåtgärder. Redovisas helår.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
73st

Antal deltagare i brukarenkät - Leva med
funktionsvariation inte vara ett hinder

4.1.4.1.7 Nämndmål: Alla kommuninvånare samma möjlighet delta i meningsfulla kultur och
fritidsaktiviteter

Analys
Redovisas helår. men fritids och kulturaktiviteter har minskat påtagligt under året som en
följd av pandemin. En del specialarrangemang har dock genomförts bland annat på
Humlegården/Ekgården och på Sävstagården.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020
160st

Antal fritidsaktiviteter som genomförs

4.1.4.1.8 Nämndmål: Insatser ska vara utformade tillsammans med brukaren

Analys
Redovisas helår.
Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Antal brukare med genomförandeplan uppföljd med
granskningsmall
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4.1.4.1.9 Nämndmål: Tillgången på särskilt boende ska motsvara behovet

Utfall Delår
2020

Indikatorer

Utfall Delår
2019

Målnivå Delår
2020

Inga betalningsdagar för färdigbehandlade

0kr

0kr

0kr

Inga sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

0kr

0kr

0kr

4.2

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Aug 2020

Socialnämnden

Avvikelse
mot budget
Aug 2020

Ack budget
Aug 2020

150 159

146 489

Årsbudget
Aug 2020

Prognos Aug
2020

-3 671

219 722

-2 458

Kommentar
Beror helt på det ingående sparbetinget som inte kunnat hämtats hem helt.
Stab

14 540

11 570

-2 970

17 355

-4 450

Individ och familjeomsorg

34 332

34 052

-279

51 076

0

Funktionshinderomsorg

31 728

33 353

1 625

50 026

1 529

Äldreomsorg

69 349

67 513

-1 835

101 265

462

-212

0

0

Kommentar
Förutsätter att kommunen beviljas begärd kostnadstäckning för Coronapandemin.
Integration

4.3

211

0

Verksamhetens aktiviteter

4.3.1 Prioriterade områden: Landsbygdsutveckling
Status
Pågående

Aktiviteter

Slutdatum

Kommunen ska arbeta förebyggande mot missbruk - Redovisa aktiviteter

2020-12-31

5 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro dag 1–59 i % är i år något högre fram till juli. Med tanke på pandemin och den
extremt höga sjukfrånvaron i mars och april ser utvecklingen dock positiv ut.
Bemanningssituationen inför sommaren var ovanligt positiv. Inom individ- och
familjeomsorgen är personalkontinuitet i barn- och familjegruppen numera hög. Att rekrytera
utbildad och erfaren personal är fortfarande en utmaning för samtliga yrkesgrupper. Behovet
av baspersonal inom äldreomsorgen kommer att vara mycket svårt att tillgodose då behovet
kommer att vara minst 50 nyanställningar/år under resten av 2020-talet.

6 Förväntad utveckling
Antalet invånare över 80 år kommer att öka med 50 % de kommande tio åren. Som en följd av
lågkonjunktur och Corona beräknas trycket på ekonomiskt bistånd att öka. Svårigheterna att
rekrytera och behålla tillräckligt med personal kommer att öka kraftigt. Antalet brukare inom
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funktionshinderomsorgen ser ut att öka de närmaste åren och det finns behov av både
ytterligare platser i gruppbostad som i daglig verksamhet. Glappet mellan socialnämndens,
och invånarnas, behov av resurser och den budget nämnden tilldelas kommer sannolikt att
växa snabbt. Några lättnader genom ändrad lagstiftning är inte i sikte och statliga
samverkansparter avlägsnar sig allt längre från kommunen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-13
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-191 53
dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Verksamhetsberättelse - delår 2020 för
Socialnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar
1. Att godkänna och överlämna verksamhetsberättelse, delår 2020 för Socialnämnden
till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden avlämnar en tertialrapport efter augusti 2020 som innebär att cirka 5
miljoner kronor av det ospecificerade sparbetinget på 7,3 miljoner som nämnden hade
i sin budget inför 2020 ser ut att klaras av under året. Verksamhetsmässigt och
ekonomiskt har året präglats mycket starkt av Coronapandemin. Därav har många av
verksamhetens mål fått stå tillbaka detta år.
Ärendets beredning
Samtliga chefer i förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret analyserat
situationen och gjort prognos för helåret 2020. Förvaltningens stab och administrativa
verksamhetsassistenter har tagit fram statistikunderlag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Inför 2020 hade socialnämnden et ospecificerat sparbeting på 7,3 miljoner kronor. Å
andra sidan hade så gott som samtliga verksamheter vid årets början en realistisk
budget.
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Förvaltningens ståndpunkt
Årets goda resultat, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt visar på vikten av att
verksamheterna ges realistiska förutsättningar i form av budget och uppdrag. Det är
därför av yttersta vikt att socialnämnden framledes får en realistisk budget i nivå med
de förväntade kostnaderna i skatteutjämningssystemet. Om kommunen väljer att även
fortsättningsvis nedprioritera vård och omsorg måste detta även avspeglas i såväl
kvalitetsmål som personalpolitiska mål.
Ekonomiska konsekvenser
Årets underskott ser ut att bli avsevärt mindre än de senaste årens underskott. Delvis
beror detta på Coronapandemin. De kommande 10-12 åren ser däremot mycket svåra
ut. Äldreomsorgen kommer av demografiska skäl att öka med cirka 50 %. Samtidigt
har politiken på riksnivå i spåren av pandemin förespeglat kraftiga förbättringar i såväl
verksamhetens kvalité som anställningsvillkor. Detta är helt orealistiskt men kommer
att driva upp kostnaderna betydligt.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Verksamhetsberättelse - delår 2020 för Socialnämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Dag Wallströmer
Socialchef
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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.

Då socialnämnden bedriver sin verksamhet
till betydligt lägre kostnad än den förväntade
och den som kommunen kompenseras för i
skatteutjämningssystemet så bidrar
socialnämnden till att målet kan nås.

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.

Med fortsatt underfinansiering av socialnämnden
kommer människor i relativ fattigdom att ha svårare att
ta sig ur denna.
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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?
Om socialnämnden även fortsättningsvis får en underfinansierad budget innebär
det att utsatta barn och ungdomar inte får det stöd de har rätt till.

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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Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande delårsrapport.

Verksamheten i Aktiebolaget Vingåkershem 2020.01.01-2020-08-31
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har följande investeringar gjorts;
•
•
•

Köp av Plåtslagaren 6 – 1 100 tkr
Nytt tak inkl. Rökluckor på Sävstagården – 2 073 tkr
Del av ombyggnation Hjortgränd till lägenheter – 469 tkr

Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m. 2020-08-31 uppgår till 9 527 tkr eller 336 kr/m2. I detta ingår
planerat underhåll med 9 107 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 420 tkr. Av dessa
kommer en stor del att aktiveras till årsbokslutet vilket ger en lägre kostnad och högre
investering än redovisat här. Detta kommer då också påverka resultatet positivt. Med hänsyn
till vår pågående process att övergå till att redovisa våra fastigheter enligt K3 regelverket har vi
valt att inte aktivera dessa kostnader i detta skede för att inte komplicera det mer än
nödvändigt.
Det planerade underhållet består bl.a. av:
•
•
•
•
•

Rivning av Humlegatan 1 & 3
Renoverade tvättstugor på Herrgårdsvägen.
Renovering fönster och ytskikt på Åsens gård.
Ommålning trapphus & källare på Skolgatan.
Gränden återställning av 3 lgh (från HBV-hem till lägenheter).

Oplanerat underhåll bestående bl.a. av;
•

Vattenskada Orrgränd

Viktiga händelser
•
•

Rivning av Humlegatan 1 & 3.
Upphandling klar av nybyggnation av lägenheter I Högsjö, byggstart hösten -20
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Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett negativt resultat på 3 749 tkr före skatt.
Bedömningen är att om inget oförutsett händer så kommer resultatet för 2020 att landa på ca
-200 tkr enligt nu gällande K2-regelverk, dvs drygt 500 tkr över antagen budget.
Under år 2020 har det startats upp för byte till redovisningsregelverket K3 från K2. Denna
konvertering ska vara klar till årsbokslutet. Vi ser att denna konvertering troligen kommer påverka
bolagets behov av nedskrivningar på vissa fastigheteter, vilket då kommer att påverka bolagets
resultat negativt för år 2020. Dock kan vi i dagsläget inte avgöra hur stor påverkan detta får, då vi
inte är helt färdiga med beräkningarna för konverteringen. Samtidigt ser vi att det finns
övervärden i flera av våra fastigheter, vilket innebär att vi kan skriva upp fastigheter enligt K3
regelverket om vi skulle behöva för att säkra att soliditeten inte påverkas negativt vid bytet av
regelverket från K2 till K3.

Vingåker 17 september 2020

Lars Ingebrigtsen VD
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Resultaträkning

2020-01-01
-2020-08-31
(8 mån)

2019-01-01
-2019-08-31
(8 mån)

21 700 183
3 474 946
25 175 129

21 698 611
2 611 000
24 309 611

-18 033 341
-1 903 330
-4 212 045

-13 561 797
-1 649 004
-4 705 069

-3 325 436
-27 474 152
-2 299 023

-2 954 953
-22 870 823
1 438 788

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2 212
-1 452 088
-1 449 876
-3 748 899

0
-917 305
-917 305
521 483

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
0
-3 748 899

0
0
521 483

Årets resultat

-3 748 899

521 483

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

168

4 (5)

Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041–6843

Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

151 882 291
1 291 601

136 554 470
1 229 411

3 022 452
156 196 344

18 143 161
155 927 042

40 000

40 000

15 466
20 188
75 654
156 271 998

71 536
11 402
122 938
156 049 980

4 194 322
188 509
1 315 323
5 698 154

4 310 903
110 102
157 627
4 578 632

21 782 474
21 782 474
27 480 628

26 352 188
26 352 188
30 930 820

183 752 626

186 980 800

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041–6843

Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

1 000 000
5 319 899
6 319 899

1 000 000
5 319 899
6 319 899

15 562 754
-3 748 899
11 813 855
18 133 754

13 306 249
521 483
13 827 732
20 147 631

1 135 000
1 135 000

1 218 000
1 218 000

151 867 375
151 867 375

154 512 375
154 512 375

2 360 000
3 957 057
4 633 979
1 665 461
12 616 497

2 232 900
1 591 793
4 979 645
2 298 456
11 102 794

183 752 626

186 980 800

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande
delårsrapport.

Verksamheten i Vingåkers Kommunfastigheter AB 2020.01.01-2020.08.31
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har bl.a. följande investeringar gjorts:
·
·
·
·
·

Projekt Slottsskolan 7-9, byggnation pågår. – 17 216 tkr
Slottets renovering har avslutats. – 3 000 tkr
Solceller på Ekgården – 1 241 tkr
Balkonger på Gränden – 2 924 tkr
Balkonger på Gränden – 4 731 tkr avseende systerbolaget Aktiebolaget Vingåkershems
fastigheter. I samordningssyfte har Vingåkers Kommunfastigheter hanterat hela projektet under
uppförandet. När slutbesiktning gjorts och slutfaktura ankommit kommer detta vidarefaktureras till
Aktiebolaget Vingåkershem.
· Ny driftövervakning på Humlegården/Ekgården samt fortsatt ombyggnation – 2 000 tkr
· Staket och markarbete på Plåtslagaren – 250 tkr
· Loke 4 ny förskola, restposter samt ny vändslinga – 719 tkr

Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m 2020-08-31 uppgår till 10 245 tkr eller 158 kr/m2, i detta
ingår planerat underhåll med 9 572 tkr och övrigt oplanerat underhåll med 673 tkr.
Det planerade underhållet består bl.a av;
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering alla wc i huvudbyggnad Sävstaskolan
Asfaltering Högsjö skola
Slottsskolan f-6 korridor samt 3 kontor renoverade
Byte brandlarmscentral på Sävstaskolan
Marmorbyns förskola ny belysning, målning samt arbete med ljudnivå.
Linjemålning av sportgolv Slottsskolan 7-9
Komplettering belysning Slottskolan f-6
Säfstaholms slott

Oplanerat underhåll består till viss del av skadegörelse

Viktiga händelser
·
·

Byggnation av Slottsskolan
Renovering Slottet.
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Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 303 tkr före skatt. Bedömningen är att om inget
oförutsett händer så kommer resultatet för år 2020 att landa på ett positivt resultat på ca 300 tkr
enligt nu gällande K2-regelverk. Detta innebär ett likvärdigt resultat jämfört mot budget på ca
330 tkr.
Under år 2020 har det startats upp för byte till redovisningsregelverket K3 från K2. Denna
konvertering ska vara klar till årsbokslutet. Vi ser att denna konvertering troligen kommer påverka
bolagets behov av nedskrivningar på vissa fastigheteter, vilket då kommer att påverka bolagets
resultat negativt för år 2020. Dock kan vi i dagsläget inte avgöra hur stor påverkan detta får, då vi
inte är helt färdiga med beräkningarna för konverteringen. Samtidigt ser vi att det finns övervärden i
flera av våra fastigheter, vilket innebär att vi kan skriva upp fastigheter enligt K3 regelverket om vi
skulle behöva för att säkra att soliditeten inte påverkas negativt vid bytet av regelverket från K2 till
K3.

Vingåkers Kommunfastigheter AB

Lars Ingebrigtsen VD
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Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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2020-01-01
-2020-08-31
(8 mån)

2019-01-01
-2019-08-31
(8 mån)

41 544 636
90 866
41 635 502

40 801 394
29 747
40 831 141

-23 477 985
-4 673 196
-5 936 691
-5 218 638
-39 306 510
2 328 992

-27 915 872
-5 547 154
-4 632 377
-4 718 814
-42 814 217
-1 983 076

0
-2 025 529
-2 025 529
303 463

0
-1 470 792
-1 470 792
-3 453 868

303 463

-3 453 868

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr 556675-5038
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Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

303 612 713
4 691 646

277 113 310
3 062 993

195 401 188
503 705 547

161 183 405
441 359 708

3 829 542
40 000

3 829 542
40 000

51 550
38 966
3 960 058
507 665 605

61 372
462 760
4 393 674
445 753 382

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2 213 582
297 600
12 019 100
799 057
15 329 339

12 261 513
375 600
2 569 264
66 742
15 273 119

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 329 024
8 329 024
23 658 363

32 622 656
32 622 656
47 895 775

531 323 968

493 649 157

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

47 850 264
303 463
48 153 727
52 153 727

48 073 275
-3 453 868
44 619 407
48 619 407

7 522 000
7 522 000

7 522 000
7 522 000

340 000
340 000

0
0

437 902 850
437 902 850

406 348 350
406 348 350

6 655 500
19 486 202
837 656
6 426 033
33 405 391

5 781 800
16 212 928
2 705 054
6 459 618
31 159 400

531 323 968

493 649 157

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Enligt styrelsens uppdrag avger undertecknad verkställande direktör följande
delårsrapport.

Verksamheten i Vingåker Kraft Aktiebolag 2020.01.01-2020.08.31
Händelser under året
Investeringar
Under rapportperioden har inga investeringar gjorts.

Underhåll
Underhållskostnaden t.o.m 2020-08-31 uppgår till 16 tkr, i detta ingår planerat underhåll med 16 tkr
Det planerade underhållet består bl.a av;
·

Underhåll elsystem för turbinerna

Viktiga händelser
·
.

Bolaget har ingått medlemskap i NAP(Nationella planen)

Resultatutveckling
Delårsrapporten visar ett negativt resultat på 80 tkr före skatt. Bedömningen är att om inget
oförutsett händer så kommer resultatet för 2020 att landa på ett negativt resultat på ca 50
tkr.

Vingåker Kraft Aktiebolag

Lars Ingebrigtsen VD
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Resultaträkning

2020-01-01
-2020-08-31
(8 mån)

2019-01-01
-2019-08-31
(8 mån)

147 632
147 632

89 647
89 647

-54 833
-99 800
-51 180
-205 813
-58 181

-71 474
-75 969
-76 770
-224 213
-134 566

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-21 784
-21 784
-79 965

-16 650
-16 650
-151 216

Resultat före skatt

-79 965

-151 216

Årets resultat

-79 965

-151 216

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Vingåker Kraft Aktiebolag
Org.nr 556556-4860

3 (4)

Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Byggnadsinventarier
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

1 317 069
207 283
0
1 524 352

1 370 853
243 064
0
1 613 917

Summa anläggningstillgångar

1 524 352

1 613 917

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

63 393
15 930
79 323

11 296
14 011
25 307

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

29
29
79 352

29
29
25 336

1 603 704

1 639 253

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Vingåker Kraft Aktiebolag
Org.nr 556556-4860

4 (4)

Balansräkning

2020-08-31

2019-08-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

250 000
1 000
251 000

250 000
1 000
251 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

1 087
-79 965
-78 878
172 122

938
-151 216
-150 278
100 722

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

244 229
491 676
735 905

155 801
625 008
780 809

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

133 332
4 450
297 600
170 466
89 829
695 677

133 332
22 794
375 600
141 996
84 000
757 722

1 603 704

1 639 253

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Vingåker Vatten och Avfall AB
Balansräkning

202008

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt mark

0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

12 053

Maskiner och andra tekniska anläggningar

90 463

Inventarier, verktyg och installationer

3 224

Pågående nyanläggningar

34 975
140 715

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

500

Summa anläggningstillgångar

141 215

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

0

Fordringar
Kundfordringar

869

Fordringar hos koncernföretag

2 000

Övriga fordringar

1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

293
3 163

Kassa och bank

13 453

Summa omsättningstillgångar

16 616

SUMMA TILLGÅNGAR

157 831
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

202008

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

-1 000

Överkursfond

0
-1 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förslust

-3 000

Periodens resultat

-2 075
-5 075
-6 075

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

-1 301

Avsättningar
Avsättningar

-978

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag

0

Övriga långfristiga skulder

-131 700
-131 700

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-3 926

Skatteskulder

0

Övriga skulder

-561

Skulder till koncernföretag

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-13 290
-17 778

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-157 831
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Vingåker Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Vatten och Avlopp

Renhållning

Totalt

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

202001-202008

202001-202008

201901-201908

202001-202008

202001-202008

201901-201908

202001-202008

202001-202008

201901-201908

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

17 904

17 977

15 566

9 108

9 063

8 773

27 012

27 039

8

0

26

48

63

62

56

63

88

17 912

17 977

15 592

9 156

9 126

8 835

27 068

27 102

24 427

Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVAAB

-8 123

-7 649

-7 683

-6 316

-6 317

-6 108

-14 439

-13 966

-13 791

Fördelad verksamhetstjänst från SVAAB

-2 107

-2 689

-2 372

-523

-592

-540

-2 629

-3 281

-2 912

Köpt administrativ tjänst från SVAAB

-1 324

-1 461

-1 363

-1 039

-1 175

-1 076

-2 363

-2 636

-2 439

-104

-73

-178

-105

-37

-120

-209

-111

-298

0

-43

0

-65

-27

-61

-65

-70

-61

-3 926

-3 900

-3 788

-57

-384

-378

-3 983

-4 284

-4 166

-15 584

-15 815

-15 384

-8 105

-8 532

-8 283

-23 688

-24 348

-23 667

2 328

2 162

208

1 051

594

552

3 380

2 754

760

Ränteintäkter och räntekostnader

-1 074

-1 231

-1 178

-231

-279

-280

-1 305

-1 510

-1 458

Resultat efter finansiella poster

1 254

931

-970

820

315

272

2 075

1 244

-698

Resultat

1 254

931

-970

820

315

272

2 075

1 244

-698

Övriga rörelseintäkter

24 339

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
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Katrineholm 10 september 2020

Vingåker kommun
643 80 Vingåker

Delårsrapport Vingåker Vatten och Avfall AB, 556766–0302
period januari till augusti 2020
Översikt över verksamhetens utveckling
Vatten och Avlopp
Under försommaren togs de nya ledningarna till Lyttersta för vatten och spillvatten i drift. Med ledningarna kan vi försörja vattenverket med mer råvatten och
driften blir därigenom stabilare. Vattenförsörjningen har med anledning av detta
varit god från vattenverket. Samarbetet med entreprenören till ledningsdragningarna har fungerat utmärkt.
Verksamheten har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter
för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta.
Reningsverkets drift i Vingåker har också fungerat mycket bra under perioden
utan allvarligare driftsproblem.
På ledningsnätet har vi nu monterat 10 flödesmätare på huvudledningar som
möjliggör uppföljning av vattenförbrukningen samt att de ger värdefull information vid läcksökning.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Renhållning
ÅVC
Under vår och sommaren har vi märkt att besöken vid våra återvinningscentraler (ÅVC)
ökat runt om i våra kommuner, Vingåker är inget undantag. Som exempel kan nämnas
Juli månad där vi hade ca 550 fler besökare än motsvarande period året innan på Viks
ÅVC.
Vingåkers kommun har sålt mark i närheten av Viks ÅVC till ett företag som kommer att
iordningställa ca 30 000 m2 för industriverksamhet.
Vingåker Vatten och Avfall AB kommer att under 20 år hyra mark av markägaren, som
anlägger en hårdgjord yta ca 9 000 m2. Markägaren kommer att förlägga dagvattenbrunnar, spränga för minireningsverk, drar rör och ledningar i mark fram till byggnader,
belysningsstolpar och mätpunkt för dagvattenhanteringen. Ytan ska vara klar den 1 oktober 2020. Elanslutning och vattenbrunn med rening ska bekostas av bolaget.
Då ytan är begränsad kommer det upphandlas en modul-ÅVC som ger utrymmen under
”rampen” för ex. farlig avfallshantering, kärllager, verkstad, ev. återbruk. En modul-ÅVC
byggs snabbt upp och är vid framtida behov av förändringar möjlig att flytta eller komplettera med ytterligare sektioner. Sammanfogandet av modulerna måste ske vid temperatur som inte understiger plus fem grader.
Bolaget kommer att förbereda anläggningen för att självinpasseringssystem ska vara
möjlig i framtiden genom att anpassa staket, grindar, kanalisering samt master för belysning- och kameraövervakning.
Övrigt
Insamlingsverksamheten i övrigt har under perioden fungerat bra. Ny upphandling för insamling av slam har resulterat i ett leverantörsbyte till Foria som kommer att påbörja insamlingen från den 1 april 2021.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Vingåkers kommuns syfte med Vingåker Vatten är
• Att äga Vingåkers kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar,
• Att tillsammans med Katrineholms kommun och Flens kommun med bolag säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter
framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Uppsatta mål med bolaget är att
• bolaget i all verksamhet agerar miljömedvetet
• bolaget visar positivt resultat efter finansnetto
• bolaget genom god ekonomisk hushållning ska kunna finansiera sin verksamhet
Utifrån de styrande dokument som finns har framtagits en affärsplan som bolaget arbetar efter. Ett administrativt verktyg är inarbetat där mål kan följas upp.
Bolagets bedömning är att ägardirektiv och mål uppfyllts.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utvärdering av ekonomisk ställning
En sammanfattande bild över omsättning och resultat framgår nedan. Belopp i
mkr.

Omsättning
Resultat

Utfall
Jan-aug
2020

Budget
Jan-aug
2020

Utfall
Jan-aug
2019

27,1

27,1

24,4

2

1,2

-0,7

Periodens överskott uppdelat på VA och renhållning är följande:
-

VA: 1,2
Renhållning: 0,8

Bolaget har i juni föreslagit till Kommunfullmäktige om att fatta beslut om ändrade avgifter inom såväl VA som renhållningen med anledning av en översyn
av samtliga taxor i våra tre kommuner som vi hanteras. Avgiftsförändringarna
föreslås att gälla från den 1 januari 2021.
Resultat och balansräkning framgår av bilagor.
Under perioden uppgår bolagets investeringar till 21,4 mkr. Investeringarna är
främst att hänföra till ledningsdragningarna som gjorts till och från Lytterstaområdet.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Förväntad utveckling
Bolaget har en del större investeringar framför sig vilket kräver finansiering i
form av lån. Verksamheten bedrivs idag utifrån att sådan finansiering kan lösas
och att erforderliga beslut fattas så att bolagets ekonomiska ställning kan upprätthållas.
Prognosen för året är att budgeterade resultat och investeringar uppnås.

Björnar Berg, VD

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se
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Ks § 153

KS 2020/543

Delårsrapport för Vingåkers kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunstyrelsen

J. Kommunstyrelsen beslutar att en generell restriktivitet med ekonomin ska gälla
samtliga verksamheter med målsättningen att hålla nere de befarade underskotten i
nämnderna och nå en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022).
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för perioden januari-augusti 2020
fastställs och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. Under 2020 har kommunen erhållit
statligt stöd genom tillfälliga statsbidrag med anledning av Coronapandemin, med
hittills totalt drygt 14 mkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna per 31
augusti en negativ budgetavvikelse på -10 679 tkr. I samband med tertialrapport l per
30 april var motsvarande siffra -15 489 tkr. Socialnämndens prognos är förbättrad
främst med anledning av återsökta pengar kopplat till coronapandemin. Barn- och
utbildningsnämndens prognos har försämrats beroende på uteblivna effekter av
besparingsåtgärder. Även prognosen för samhällsbyggnads nämnden har försämrats,
vilket till stor del beror på att detaljplaner enligt nya redovisningsregler, ska bokföras
som driftkostnad och inte, som kommunen tidigare gjort, som investering. Den
finansiella verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall jämfört med budget
på +21 128 tkr och en årsprognos på + 18 000 tkr. Prognosen är en förbättring som helt
hänger samman med ökade statsbidrag.
Arsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett överskott på 3 315 tkr jämfört med budget.
Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till +/- noll kronor, vilket gör att prognosen
för årets resultat är densamma som prognosen för budgetavvikelsen, +3 315 tkr. Detta
motsvarar 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Vingåkers kommun - Delårsrapport januari-augusti 2020
Ansvarsfördelning arbetet med delårsrapporten 200831
Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Samhällsbyggnadsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
Socialnämnden - Verksamhetsberättelse delår januari-augusti 2020
AB Vingåkershem - Delårsrapport
Vingåkers kommunfastigheter AB- Delårsrapport
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers Kraft- Delårsrapport
Vingåker Vatten och avlopp AB- Delårsrapport
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomienheten
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Tid och plats
Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 16.15- 19.30 i Stora Salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KD) §§ 141-161
Tommy Bengtsson (M), tjänstg ers.
Leif Skeppstedt (S) tjänstg. ers
Håkan Östlund MP
Lars-Göran Karlsson (S D)
Jan Karlsson (SD)
Tiina Rokka (V)

Monica Granström (S)
Lars Nilsson (S)
Robert Davidsson (C)
Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef §§ 140- 141
Therese Allard, Sörmland Vatten §§ 134 - 137
Siri Ward, miljösamordnare §§ 134-137
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg
Josefin Frank, upphandlingssamordnare §§ 138 - 140
Claes Pohlmann, trafikingenjör §§ 134-136

Deltagande på distans
Lennart Andersson, Elin Höghielm och Claes Pohlmann deltog på distans via video länk.

Paragrafer

134 - 162

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-21

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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Granskning av
delårsrapport 2020
Vingåkers kommun

Annika Hansson, Projektledare
Stina Björnram, Projektmedarbetare
Lisa Bergman, Projektmedarbetare
Fredrik Önnerth, Auktoriserad revisor

Översiktlig granskning
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

4

Bedömningar utifrån kontrollmål

6

1
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Ej Uppfyllt

Är resultaten i
delårsrapporten
förenliga med de av
fullmäktige
fastställda målen för
god ekonomisk
hushållning, d.v.s.
finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis uppfyllt

Kommunen
periodiserar bidrag
från Migrationsverket
med totalt 18,2 mnkr
som skulle varit
intäktsfört tidigare år.
Beloppet har minskat
med netto 3,4 mnkr.

De av fullmäktige
fastställda målen
gäller för
mandatperioden.
Verksamhetsmålen
bedöms i samband
med
årsredovisningen,
men beskrivning
lämnas. Något mål
bedöms uppnås,
andra bedöms delvis
uppnås. Resultatet
bedöms bli positiv för
året, men bedöms
inte nå målnivån som
gäller för
mandatperioden.
Finansiella målet
bedöms nås delvis
2020 då man
bedömer att det finns
förutsättningar att nå
målet under perioden
fram till 2022.

2

193

Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-12 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-26.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 10,3 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
Förbättringar har skett sedan föregående års delårsrapport bl.a. genom att
skatteintäkter och generella statsbidrag som var felaktigt periodiserade i delårsrapporten
2019 nu i allt väsentligt är korrekta.
Kommunen avviker mot god sed avseende att medel från Migrationsverket som har
erhållits tidigare år kvarstår i balansräkningen. Socialnämnden har skuldfört medel som
avser ensamkommande barn samt ensamkommande barn som fyller 18 år under
asylprocessen med sammanlagt 18,2 mnkr. Under perioden har 3,8 mnkr tillförts och
7,2 mnkr använts av tidigare balanserade medel. Totalt sett har beloppet minskat med
3,4 mnkr under perioden. Detta är en avvikelse mot RKR:s rekommendation R2 och
kommenteras i redovisningsprinciperna. Påpekande om detta har gjorts även tidigare år.
Redovisningsprinciperna behöver utvecklas avseende att det saknas uppgift om det
finns några förändringar jämfört med tidigare eller om de är oförändrade. Det saknas
också uppgifter om cykliska eller säsongsvariationer då det är delårsrapport. Avvikelse
mot de redovisningsprinciper som används i årsredovisningen görs avseende
semesterlöneskuldens förändring som inte är förändrad sedan föregående
årsredovisning. Detta uppges i redovisningsprinciperna och hänsyn har tagits i
årsprognosen.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det kommit fram att det i likhet med tidigare
år finns statsbidrag uppbokade på balansräkningen som borde varit resultatförda.
Medlen härrör främst från tidigare år, men återstående belopp är väsentligt, 18,2 mnkr.
Vi saknar också vissa uppgifter i redovisningsprinciperna vilket kommenteras i
rapporten. Detta ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Vingåkers kommun
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år
2020.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 20212022 innehållande ett finansiellt mål och flera verksamhetsmål. Dessa avser
mandatperioden
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Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende
kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i kommunplan med
budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.
Av redovisningen framgår att det finansiella målet bedöms uppfyllas delvis,
då prognostiserat resultat bedöms uppgå till 0,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag mot mål 1 %. Målet bedöms uppnås under planperioden.
Av redovisningen framgår att av verksamhetsmålen prognostiseras att ett
mål bedöms uppfyllas, ett bedöms inte uppfyllas och ett görs ingen tydlig bedömning av
måluppfyllelsen. Målen ska följas upp på årsbasis. Beskrivning görs av aktuellt läge
utifrån hur de åtgärder som vidtagits.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med det finansiella målet som
fullmäktige fastställt i budget 2020, flerårsplan 2021-2022. Målet bedöms inte uppnås
2020, men det är ett bra utgångsläge för att nå det under planperioden.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020, flerårsplan 2021-2022Grundat på vår översiktliga
granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte
skulle vara förenligt/ delvis förenligt/ inte förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
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Rekommendationer
•

· Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt, senast till årsskiftet, tillse

att rättelse görs av de poster vi har påtalat avviker mot lag och god
redovisningssed.

2020-10-14

Annika Hansson

Stina Björnram

Uppdragsledare

Projektmedarbetare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vingåkers kommun] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 202008-26. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Revisorerna i Vingåkers kommun
2020-10-14

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2020
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Vingåkers kommuns delårsrapport per 202008-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Resultatet för perioden uppgår till 10,3 mnkr (-8,3 mnkr), vilket är 18,6 mnkr bättre än föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 3,3 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
• Delårsrapporten bedöms inte vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det finns vissa avvikelser i räkenskaperna som kvarstår sedan tidigare och som medför denna bedömning. Medel från tidigare år från Migrationsverket avseende ensamkommande barn samt ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen finns skuldförde med sammanlagt 18,2 mnkr. Redovisningsprinciperna behöver utvecklas ytterligare på några punkter.
• Utvärdering har skett av det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har fattat beslut om mål för planperioden och målet bedöms som delvis uppfyllt då man bedömer att det finns förutsättningar att nå målet under perioden fram till
2022. Prognosen för 2020 pekar på ett positivt resultat.
• Det lämnas en beskrivning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.
Dessa mål avser också planperioden och bedömning kommer att göras i samband med
årsredovisningen. Bedömningen nu är att något mål bedöms uppnås, andra bedöms
nås delvis.
• Vi har farhågor inför de underskott som nämndernas prognostiserade resultat sammanlagt visar.

Vingåkers kommuns revisorer

Sören Ericsson

Peter Vogt

Göran Heljedal

Örjan Langborg
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Inledning
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Inledning
Bakgrund
Vingåkers kommun innehar flera fordon. Hanteringen av de bilar
som ingår i bilpoolen granskades 2016, men inte övriga bilar. Det är
risk både för förtroendeskada och ekonomisk skada om den interna
kontrollen inte är tillräcklig avseende hanteringen av dessa.
Utifrån denna bakgrund har revisorerna funnit det motiverat att
genomföra en översiktlig granskning av hanteringen av bilar i
Vingåkers kommun.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
säkerställer den interna kontrollen avseende bilar som kommunen
äger.
Revisionsfrågor:
•
•
•
•

Finns förteckning över kommunens bilar såväl de som ingår i
bilpoolen som övriga oavsett om de är leasade eller ägda?
Stämmer förteckningen överens med uppgifterna i
trafikregistret?
Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför
bilpoolen avseende körjournaler, köp, försäljning,
utrangering?
Finns det några förmånsbilar?
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Inledning
Revisionskriterier
Kommunens regler avseende bilar.
Avgränsning
Granskningen avgränsas till att omfatta en översiktlig granskning av
kommunens regler och rutiner för bilar, både de som ingår i
bilpoolen och de som inte ingår.
Metod
Granskningen har skett genom kontroll av trafikregistret,
kommunens förteckning över bilar, inhämtande av dokumenterade
rutiner och riktlinjer. Digital intervju har genomförts med gruppchef
för tekniska verksamheten. Skriftliga avstämningar har gjorts med
tjänstepersoner med ansvar för kommunens övriga fordon. I några
fall har kontakt tagits via telefon.
Samtliga uppgiftslämnare har haft möjlighet att sakgranska
innehållet i rapporten.
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Iakttagelser och
bedömningar
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Iakttagelser och bedömningar
1. Finns förteckning över kommunens bilar såväl de som ingår i bilpoolen som övriga oavsett om de är leasade eller ägda?
Iakttagelser
Kommunen har en förteckning över fordon. Dokumentet innehåller 71 stycken fordon uppdelade på tekniska verksamheten, kommunhusets bilar, socialförvaltningens
bilar samt kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De fordon som benämns som Kommunhusets är de som tidigare benämndes “Bilpoolen”. Förteckningen är
odaterad. Förteckningen innefattar både leasade och ägda fordon, detta kan vi styrka genom jämförelse med utdraget från vägtrafikregistret.
Av intervjuer följer att förteckningen tillhandahålls och uppdateras av tekniska verksamheten inom kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Två tjänstepersoner har i
uppgift att kontinuerligt uppdatera listan vid försäljning eller köp av fordon. Ingen fastställd egenkontroll eller inventering av listan beskrivs göras.
I ett senare skede i granskningen tillhandahölls en ny, uppdaterad, förteckning över kommunens fordon. Denna version av förteckningen är också odaterad och
innehåller 72 stycken fordon. Ett fordon har lagts till i jämförelse med den första förteckningen och ett har bytts ut mot ett nytt fordon. Intervjuperson inom tekniska
verksamheten styrker att förteckningen har uppdaterats, men anger att det är oklart när detta skedde.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Det finns en förteckning över kommunens bilar som tillhandahålls av tekniska verksamheten. Denna innefattar såväl leasade som äga fordon. Förteckningen var dock
inte helt aktuell vid granskningens början. Vi bedömer att det är viktigt att förteckningen dateras och att den anger vem (namn och befattning) som senast uppdaterat
den. Det bör framgå av rutinbeskrivning vilken/vilka befattningar som har ansvaret.
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Iakttagelser och bedömningar
2. Stämmer förteckningen överens med uppgifterna i trafikregistret?
Iakttagelser
Utdrag ur vägtrafikregistret (2020-04-22) Visar att kommunen innehar 75 fordon. Jämfört med kommunens förteckning är det därmed totalt fyra fler fler fordon i
vägtrafikregistret, där det finns 71 stycken. Genomgång av de båda dokumenten visar att det finns 5 fordon som kommunen innehar enligt vägtrafikregistret, men som
inte finns med i kommunens förteckning. Det finns också ett fordon i kommunens förteckning som enligt vägtrafikregistret inte innehas av kommunen.
Enligt uppgift från intervjuperson inom tekniska verksamheten beror differensen på följande: Tre av fordonen som saknas i kommunens förteckning har kommunen gjort
sig av med eller skrotat. Det gäller två äldre släpkärror och en bil. Vidare anges att det har påbörjats en process att avregistrera dessa fordon hos Transportstyrelsen,
som dock inte är klar. Det fjärde fordonet som saknas i kommunens förteckning gäller en sov-vagn som socialtjänsten använder inom sin verksamhet. Denna har nu
lagts till kommunens förteckning. Det femte fordonet som saknas avser en av hemtjänstens bilar som för en tid sedan bytts ut eftersom den tidigare blev stulen. Det är
således den stulna bilen som finns med i kommunens förteckning men som saknas i vägtrafikregistret. I den senare versionen av förteckningen över kommunens fordon
vi erhöll har denna bil bytts ut mot den nya.
Under granskningens gång inkom tekniska verksamheten med information om att de tre fordonen som saknades i kommunens förteckning nu avregistrerats hos
Transportstyrelsen. Även verifierande dokument på detta inkom.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Kommunens förteckning stämmer inte överens med uppgifterna i vägtrafikregistret. Kommunen har både tillskansat sig och gjorts sig av med fordon, men detta förtäljer
inte den egna förteckningen. Vi bedömer att en datering av kommunens förteckning, samt namn och befattning på den tjänsteperson som genomfört uppdateringen,
skulle underlätta den interna kontrollen avseende bilar. Vi bedömer också att regelbunden inventering av kommunens fordonspark är nödvändig för att säkerställa en
god intern kontroll.
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bilpoolen avseende körjournaler, köp, försäljning, utrangering?
Iakttagelser
För Kommunhusets bilar (tidigare Bilpoolen) ansvarar personalen i receptionen för bokning och utlämning av nycklar. Det finns en dokumenterad rutin som anger
hur bokning av bilarna görs, hur körjournal ska föras samt hur skadeanmälan hanteras. Rutinen är odaterad. Vidare anges att respektive chef ansvarar för att det varje
månad görs en rimlighetskontroll av mängden tankat bränsle i förhållande till antalet körda mil. Dessa rimlighetskontroller uppges inte vara implementerade.
Körjournalerna förvaras i pärmar i receptionen tills sammanställningar görs digitalt. Vi har erhållit sammanställning i Excel av körjournal för första halvan av 2018 samt
2019. Av sammanställningarna framgår att följande parametrar ska fyllas i i körjournalen: Datum, namn, förvaltning, start och ankomst, reslängd i km, adress och ort,
företag/ärende, mätarställning, antal tankade liter, skadad från start, ny skada (inkl ifylld blankett). Det finns även en särskild rutin för skadeanmälan av motorfordon.
Utifrån sammanställningen kan vi konstatera att parametrarna i körjournalen fylls i enligt mall i stor utsträckning. Det är dock inte alltid tydligt vad resmålet eller syftet
med resan är. Exempelvis anges i vissa fall “inom kommunen” som adress. Kontroller beskrivs göras av att körjournalerna fylls i korrekt löpande när de inkommer.
Körjournalerna lämnas av föraren till personal i receptionen, alternativt i en brevlåda om receptionen är stängd. Då granskas bland annat om sträckan varit rimlig med
hänsyn till bokningen.
Tekniska verksamheten inom kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen (kommunstyrelsen) är fordonsansvariga för kommunens samtliga fordon. Skador på
kommunens fordon ska anmälas direkt till försäkringsbolag och till ekonomikontoret. Tekniska verksamheten har service- och reparationsansvar och ombesörjer
exempelvis besiktning av samtliga bilar. Mindre problem med bilarna anmäls till tekniska verksamheten genom ärendehanteringssystemet.
Det finns inga dokumenterade rutiner som avser hantering av köp och försäljning av bilar. Vid köp av bilar uppges ett avtal vara slutet tillsammans med Katrineholms
kommun, vi har inte tagit del av detta avtal. För försäljning av fordon finns ett kommissionsavtal slutet med Kvdbil i februari 2020. Avtalet är giltigt tills vidare. Enligt
uppgift har tekniska verksamheten inget ansvar för att se över behovet av fordon inom kommunen. Fordonsansvarig inom tekniska verksamheten lyfter att ett införande
av elektroniska körjournaler i kommunens fordon skulle underlätta hanteringen. Vid kontakt med kommunstyrelsen uppges att det för närvarande pågår framtagande av
en projektbeskrivning för ett internprojekt avseende elektroniska körjournaler. Ärendet har ännu inte registrerats hos kommunstyrelsen men detta är planerat under
hösten 2020.
Tekniska verksamheten har även egna fordon. För dessa finns inga dokumenterade riktlinjer för bokning eller hantering. Enligt uppgift sker ingen bokning av fordonen.
Det finns en mall för körjournal för varje fordon som fylls i manuellt och sparas i pärmar. Vi har tagit del av en sammanställning för tre av fordonen för början av 2020. Vi
kan utifrån dessa konstatera att parametrarna som ska fyllas i är motsvarande de som ska journalföras för kommunhusets bilar. Vi kan även konstatera att den
sammanställning vi erhållit är ifylld i enlighet med mallen. Körjournalerna uppges sparas i pärmar, ingen systematisk kontroll eller uppföljning görs av dem.
Vingåkers kommun - Granskning av hantering av bilar
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bilpoolen avseende körjournaler, köp, försäljning, utrangering, forts?
Iakttagelser (fortsättning)
Socialförvaltningen har bilar inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, integrationsenheten och individ- och familjeomsorgen. Enligt uppgift används bilarna på
lite olika sätt och rutinerna för användning och bokning är därmed olika. Vi har tagit del av en rutin för socialförvaltningens bilar. I ett första skede fick vi del av ett förslag
till rutin, som var daterad 2014. Senare under granskningen delgavs vi en ny fastslagen rutin som uppgavs vara en uppdatering av den från 2014. Den senare rutinen är
daterad 2020-06-26. I rutinen finns bland annat information om tankning, körjournal och rutin vid skada och olycka. Rutinen uppges vara mer eller mindre känd i olika
verksamheter. Körjournaler förs i samtliga bilar då den sammanlagda körsträckan under dagen fylls i. Vi har tagit del av utdrag från körjournalerna från 2019. Av
utdraget följer att parametrarna datum, mätarställning vid start samt vid ankomst, namn och kostnadsställe, ärende och plats, mätarställning innan tankning, antal
tankade liter samt resans längd i km ska fyllas i. Vi noterar att dessa parametrar inte helt överensstämmer med vad som av rutinen framgår om hur körjournal ska fyllas
i. I rutinen framgår exempelvis inte att kostnadsställe och resans längd ska anges, men detta finns med i utdragen från körjournalen. Vi noterar vidare att resans längd
inte har angetts i det utdrag av körjournal vi tagit del av och i regel saknas information om ärendet/resans syfte. Några sammanställningar av körjournalerna görs inte.

Inom verksamheten kultur och fritid finns enligt kommunens förteckning två fordon, en släpkärra och en minibuss. Det finns inga dokumenterade rutiner för
användning av fordonen, enligt uppgift används bussen vanligtvis av fritidsgården och finns då den ska vara placerad där. Vi har fått uppgift om att den i perioder inte
stått vid fritidsgården, utan i större utsträckning varit placerad på andra ställen i kommunen. Om någon annan inom förvaltningen vill använda bussen tas kontakt med
kultur- och fritidschefen som gör en bokning i Outlook. Detta system uppges fungera bra. Körjournal förs över minibussen, dessa förvaras i fordonet. Vi har efterfrågat
en sammanställning av körjournal för minibussen för 2019 då detta uppgavs finnas av verksamheten, men detta har sedan inte kunnat tas fram. Vi har däremot erhållit
utdrag från körjournalen för perioden maj till augusti 2020, vilket verifierar att körjournal förs. Körjournalen innehåller motsvarande parametrar som de vi tagit del av från
resterande verksamheter. Vi noterar att i utdraget från körjournalen vi tagit del av har inte resans mål och förare fyllts i för samtliga resor. Någon kontroll av
körjournalerna uppges inte göras med hänvisning till att det är en liten grupp som nyttjar minibussen. VI har också fått uppgifter som indikerar att körjournal inte alltid
förs när minibussen används. Vi har inte fått någon sammanställning som redovisar avstämning mot fordonets mätarställning.
Under våren 2020 uppges minibussen ha varit utlånad till ICA för att kunna stötta äldre med matleveranser under covid-19 pandemin. Detta beslut uppges ha fattats av
staben i krisläge. Vi har tagit del av det protokoll som innehåller beslut om att minibussen ska tillhandahållas för att köra ut matvaror. Av protokollet framgår inte villkor
eller förutsättningar för tillhandahållandet, inte heller vem som ska få tillgång till fordonet. Enligt uppgifter från företrädare för förvaltningen ska minibussen ha lånats ut
förutsättningslöst och utan krav på förd körjournal från ICA. Bensin och övriga eventuella utgifter stod ICA för.
Barnutbildningsförvaltningen
Vingåkersoch
kommun
- Granskning av hantering av bilar har inga fordon enligt förteckningen från kommunen.
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bilpoolen avseende körjournaler, köp, försäljning, utrangering, forts?
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Det finns inga dokumenterade rutiner för köp, försäljning eller utrangering av kommunens fordon. Det finns dokumenterade rutiner för hantering av kommunhusets bilar
(tidigare Bilpoolen) samt för socialförvaltningens bilar. I dessa anges hanteringen av körjournal, skador, tankning med mera. Det finns inga dokumenterade rutiner för
hantering av tekniska verksamhetens respektive kultur- och fritidsverksamhetens fordon.
Avseende hantering av körjournalerna görs detta på olika sätt inom de olika verksamheterna. Körjournaler förs manuellt inom samtliga verksamheter och förvaras i
fordonen eller i pärmar. Vi kan konstatera att det inte utförs några uppföljningar av körjournalerna, förutom för kommunhusets bilar där detta görs. I de utdrag och
sammanställningar av körjournal vi tagit del av noterar vi vissa brister i hur de fyllts i. Vi bedömer därför att dokumenterade, regelbundna uppföljningar och
sammanställningar av körjournaler inom samtliga verksamheter skulle kunna leda till en bättre kontroll över hanteringen av kommunens fordon. Vi ser vidare att ett
införande av ett elektroniskt system för körjournal skulle förenkla hanteringen samt förbättra möjligheterna till kontroll och uppföljning.
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Iakttagelser och bedömningar
4. Finns det några förmånsbilar?
Iakttagelser
Definitionen av en förmånsbil är när en anställd får använda arbetsgivarens bil privat.
Fordonsansvarig inom tekniska verksamheten uppger att det inte finns några förmånsbilar inom kommunen. Denna information stärks av kommunens förteckning över
fordon, som är uppdelat på vilket förvaltning som fordonet tillhör. För vissa av fordonen, som enligt förteckningen tillhör tekniska verksamheten, anges även ett
personnamn under tillhörigheten. Vid förfrågan angående detta anger fordonsansvarig att det inte innebär att fordonen är förmånsbilar, utan att de anger de personerna
inom tekniska verksamheten som har ansvar för respektive fordon.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
Det finns inga förmånsbilar i kommunen.
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Revisionell
bedömning
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Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer den interna
kontrollen avseende bilar som kommunen äger.

Den samlade bedömningen baseras på bedömningen av
revisionsfrågorna.

Vingåkers kommun - Granskning av hantering av bilar
PwC

213

September 2020
14

Bedömningar mot revisionsfrågor
1. Finns förteckning över kommunens bilar såväl
de som ingår i bilpoolen som övriga oavsett om
de är leasade eller ägda?

Delvis

2. Stämmer förteckningen överens med
uppgifterna i trafikregistret?

Ej uppfylld

3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar
utanför bilpoolen avseende körjournaler, köp,
försäljning, utrangering?

Delvis

Det finns en förteckning över kommunens bilar som tillhandahålls av tekniska verksamheten. Denna innefattar såväl
leasade som äga fordon. Förteckningen var dock inte helt aktuell vid granskningens början. Vi bedömer att det är
viktigt att förteckningen dateras och att den anger vem (namn och befattning) som senast uppdaterat den. Det bör
framgå av rutinbeskrivning vilken/vilka befattningar som har ansvaret.

Kommunens förteckning stämmer inte överens med uppgifterna i vägtrafikregistret. Kommunens har både tillskansat
sig och gjorts sig av med fordon, men detta förtäljer inte den egna förteckningen. Vi bedömer att en datering av
kommunens förteckning, samt namn på den tjänsteperson som genomfört uppdateringen, skulle underlätta den
interna kontrollen avseende bilar. Vi bedömer också att regelbunden inventering av kommunens fordonspark är
nödvändig för att säkerställa en god kontroll.

Det finns inga dokumenterade rutiner för köp, försäljning eller utrangering av kommunens fordon. Det finns
dokumenterade rutiner för hantering av kommunhusets bilar (tidigare Bilpoolen) samt för socialförvaltningens bilar. I
dessa anges hanteringen av körjournal, skador, tankning med mera. Det finns inga dokumenterade rutiner för
hantering av tekniska verksamhetens respektive kultur och fritids fordon.
Körjournaler förs manuellt inom samtliga verksamheter och förvaras i fordonen eller i pärmar. Det utförs inte några
uppföljningar av körjournalerna, förutom för kommunhusets bilar där detta görs. I de utdrag och sammanställningar av
körjournal vi tagit del av noterar vi vissa brister i hur de fyllts i. Vi bedömer därför att regelbundna uppföljningar och
sammanställningar av körjournaler inom samtliga verksamheter skulle kunna leda till en bättre kontroll över
hanteringen av kommunens fordon. Vi ser vidare att ett införande av ett elektroniskt system för körjournal skulle
förenkla hanteringen samt förbättra möjligheterna till kontroll och uppföljning.

4. Finns det några förmånsbilar?

Uppfylld
Det finns inga förmånsbilar i kommunen.
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Rekommendationer
Efter genomförd granskning är våra rekommendationer till kommunstyrelsen
och nämnderna följande:
Kommunstyrelsen
Ta fram kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering av kommunens
fordon. Rutinbeskrivning bör finnas hos respektive nämnd och kan vid behov
anpassas för respektive verksamhet. Alla dokument bör vara märkta med
datum samt befattning och namn på den som har upprättat respektive senast
uppdaterat dokumenten. Säkerställ att dokumenterad intern kontroll sker i
samtliga verksamheter t.ex. av systematiska sammanställningar, uppföljningar
och kontroller av körjournaler. Vi föreslår också att kommunstyrelsen gör
stickprov för att säkerställa att den interna kontrollen är likvärdig i kommunen
på detta område.

Säkerställ att förteckningen över kommunens fordon är uppdaterad och
avstämd mot Transportstyrelsens register. Datering och notering om namn och
befattning på den som gjort avstämning bör anges. Överväg att systematiskt
och regelbundet genomföra inventering av kommunens samtliga fordon.
Kultur- och fritidsnämnden
Säkerställ att det finns aktuella dokumenterade rutiner för hanteringen av
fordon och att det sker uppföljningar och kontroller som dokumenteras.
Socialnämnden
Säkerställ att kontroller och uppföljningar av hanteringen av bilar sker och
dokumenteras.
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2020-10-14

Annika Hansson,
uppdragsledare

Sofia Bengtsson,
projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 29 mars 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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VINGÅKERS KOMMUN

2020-10-14

Revisorerna

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport – Hantering av bilar
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Vingåkers kommun innehar
flera fordon. Det finns risk både för förtroendeskada och ekonomisk skada om den interna
kontrollen inte är tillräcklig avseende hanteringen av dessa. Kommunens revisorer har i sin riskoch väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna granskning. PwC har fått i uppdrag att
genomföra granskningen.
Syftet med granskningen är:
•

att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer den interna kontrollen
avseende bilar som kommunen äger.

Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.
Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer den interna
kontrollen avseende bilar som kommunen äger.
Granskningen har omfattat fyra revisionsfrågor. En av dem bedöms som uppfylld, två som
delvis uppfyllt och en har bedömts som ej uppfyllt.
Vi rekommenderar
•

Kommunstyrelsen att
o Ta fram kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering av kommunens
fordon. Rutinbeskrivning bör finnas hos respektive nämnd och kan vid behov
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o

anpassas för respektive verksamhet. Alla dokument bör vara märkta med datum
samt befattning och namn på den som har upprättat respektive senast uppdaterat
dokumenten. Säkerställ att dokumenterad intern kontroll sker i samtliga
verksamheter t.ex. av systematiska sammanställningar, uppföljningar och
kontroller av körjournaler. Vi föreslår också att kommunstyrelsen gör stickprov
för att säkerställa att den interna kontrollen är likvärdig i kommunen på detta
område.
Säkerställa att förteckningen över kommunens fordon är uppdaterad och
avstämd mot Transportstyrelsens register. Datering och notering om namn och
befattning på den som gjort avstämning bör anges. Överväg att systematiskt och
regelbundet genomföra inventering av kommunens samtliga fordon.

•

Kultur- och fritidsnämnden att
o Säkerställa att det finns aktuella dokumenterade rutiner för hanteringen av
fordon och att det sker uppföljningar och kontroller som dokumenteras.

•

Socialnämnden att
o Säkerställa att kontroller och uppföljningar av hanteringen av bilar sker och
dokumenteras.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport ”Granskning av hantering av
bilar”. Rapporten har hanterats på revisorernas möten den 14 oktoberber och överlämnas
härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2021-02-15 till revisorerna.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

Peter Vogt
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

138
(xx)

Kf §

KS 2020/572

Redovisning av motioner som inte besvarats
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är besvarade.
Beslutsunderlag
Redovisning 2020-09-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

219

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2020-09-15
Dnr

Motion

Remissinstans

Inkom
till KF

KS
2020/354

Motion om att införa p-skiva på alla
kommunala parkeringsplatser i
centralorten

Kultur-och
2020samhällsbyggnadsför 06-15
valtningen

KS
2019/597

Motion om att öka antalet skoldagar i
grundskolan

Barn- och
utbildningsnämnden

201911-04

BU
2020/45

Motion om införande av stipendium
för betygsmässigt bästa avgångselev i
årskurs 9

Barn- och
utbildningsnämnden

201910-28
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Motionär

1 (1)
Kommentar

Lars Tas upp i KF 2020-10-26
Göran
Karlsson
(SD)
Fredrik
Tas upp i KF 2020 -11-23
Andersson
M
Fredrik
Tas upp i KF 2021
Andersson
(M)

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

139
(xx)

Kf §

KS 2020/573

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade.
Beslutsunderlag
Redovisning 2020-09-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2020-09-15
Dnr

Medborgarförslag

Remissinstans

Väckt i
KF

Förslagsställare

Kommentar

KS
2018/569,
2018/658
KS
2019/553

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park x 2

Kultur- och
samhällsbyggnads
förvaltningen
Kultur-och
samhällsbyggnads
förvaltningen

2018-1218

Isabella Lundgren

Tas upp i KF 2020-11-23

KS
2020/215
KS
2020/109
KS
2020/560

Medborgarförslag om att behålla
fritidsverksamhet i Baggetorp
Medborgarförslag om att inrätta ett
förbättringsstipendium i
högstadieverksamheten
Medborgarförslag om att dämpa hastigheten
i centralorten

KS 2020/
494

Medborgarförslag om sittplatser i
Tennisparken

Medborgarförslag om att rensa ån i Vingåker
från träd och sly

BoU
BoU
Kultur- och
samhällsbyggnads
förvaltningen
Kultur- och
samhällsbyggnads
förvaltningen
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2019-1028

Lena Henriksson
Tas upp i KF 2020-11-23
Kent Rosenberg

2020-0615
2020-0615

Jessica Johansson,
m. fl
Björn Blid

Tas upp i KF 2021

2020-0914

Christer Nodemar

Tas upp i KF 2021

2020-0914

Ylva Eliasson

Tas upp i KF 2021

Tas upp i KF 2021

KS
2020/418

Medborgarförslag om att upprätta en
badplats i Vingåkers kommun där hundar är
välkomna

Kultur- och
samhällsbyggnads
förvaltningen
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2020-0914

Sofie Gredfors
Skoglund

Tas upp i KF 2021

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

140
(xx)

Kf §

KS 2020/424

Revidering av renhållningsordning
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag av renhållningsordning för Vingåkers
kommun.

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är
kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Förslag på
reviderad renhållningsordning har tagits fram av en projektgrupp bestående av berörda
tjänstemän och samhällsbyggnads- och miljöchefer från
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Katrineholms kommun och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåkers kommun samt
Sörmland Vatten och Avfall AB. Jurister från Avfall Sverige och Åberg & co varit
involverade under arbetets gång för att säkerställa att föreskrifterna i
renhållningsordningen håller juridiskt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Ny renhållningsordning för Vingåkers kommun med tillhörande bilagor
Protokoll från Vingåker Vatten och avfall
Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-22
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-191 46
susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/425

Förslag till beslut om reviderad renhållningsordning för
Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag av renhållningsordning för Vingåkers
kommun.

Sammanfattning av ärendet

För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och
är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning.
Ärendets beredning

En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under
2018. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till revidering av
föreskrifterna i renhållningsordningen som överensstämmer med nya
taxedokument och gällande lagstiftning. Berörda tjänstemän i form av
samhällsbyggnads- och miljöchefer från Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun och
Samhällsbyggnadsenheten i Vingåkers kommun har tillsammans med en
projektgrupp bestående av tjänstemän från Sörmland Vatten och Avfall AB
tillsammans deltagit i arbetet med revidering av renhållningsordningen. Jurister
från Avfall Sverige och Åberg & co varit involverade under arbetets gång för
att säkerställa att föreskrifterna i renhållningsordningen håller juridiskt.
Ett förslag till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun har nu
tagits fram där enbart föreskrifterna har reviderats. Under våren 2019
genomfördes samråd och utställning.

225

vingaker.se

2 (2)

Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är
kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning.
Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt
kommunens avfallsplan. Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om
insamling och hantering av hushållsavfall. Avfallsplanen är ett verktyg för att styra,
utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige ska anta förslaget om
reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun.
Skäl till beslut
Beslutet ligger i linje med gällande lagstiftning.

Bilagor
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB

Susanne Jaktlund
t.f. Förvaltningschef
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun
Innehållsförteckning
Inledande bestämmelser ......................................................................................................................... 2
Gällande lagstiftning............................................................................................................................ 2
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Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information ................. 4
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Inledande bestämmelser
Gällande lagstiftning
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat
•
miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),
•
föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken,
•
övriga författningar gällande hantering av avfall,
•
andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
och arbetsmiljölagen (1977:1160),
•
allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare (ABVA),
•
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet för Vingåkers kommun,
•
tillsynsmyndighetens taxa.
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans
med kommunens avfallsplan den kommunala renhållningsordningen.
Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.
I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:
1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
2. Med renhållaren avses Vingåker Vatten och Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän VAanläggning.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Exempelvis
omfattas arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet.
6. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på
väghållare.
2
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7. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet som är
bebyggd eller avses bebyggas.
8. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda
på fastigheten/i byggnaden.
9. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är
avsedd att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och
som inte nyttjas för permanentboende.
10. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex.
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner.
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
12. Med en– och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två
bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus
och kedjehus där varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.
13. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.
14. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i
säck eller kärl.
15. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av
hushållsavfall.
16. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar,
slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VAanläggning. Även filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i
begreppet.
Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av
renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.
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5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och
information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i enlighet med
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa.
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten
och för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer ska inneha
hushållsavfallsabonnemang.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den
eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang.

Hushållsavfall
Skyldighet att lämna avfall
8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa
föreskrifter.
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats
som anvisas i bilaga 1.
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Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet
för människors hälsa och miljön inte uppstår.
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall
och hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar
som tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av
de sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.
11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada,
ohälsa, annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall. Se anvisning i bilaga
2. Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning
får ej läggas i behållaren.
13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren
tillhandahåller.
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren anges i bilaga 2.
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container
och latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas,
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden.
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Hämtnings- och transportvägar
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och
lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar
och vintertid från snö och hållas halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid
hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de fall behov av att vända
hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant
skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl
föreligger.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till
renhållaren eller till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning
meddelas renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning
underlättas.
Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet
lämnas på plats som anvisas av kommunen.
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20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för
ett eller flera kärl efter meddelande till renhållaren.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 § Kommunen består av två hämtningsområden; centralort och utanför
centralort, se bilaga 3.
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall
enligt punktsatserna:
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och
övrigt brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten kan
hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod
enligt information från renhållaren.
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt
information från renhållaren.
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker efter
beställning från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren enligt
information från renhållaren.
6. Hämtning av latrin sker efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren enligt information från renhållaren.
7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst
en gång per år.
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år.
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år.
10. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten.
11. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
12. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att:
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fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har
gjort en anmälan om kompostering av matavfall och allt matavfall
komposteras på fastigheten,
eller
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga medgivande
gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den allmänna
avloppsanläggningen,
eller
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten
gjort en anmälan om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med
anledning av installation av matavfallskvarn kopplad till enskild
avloppsanläggning eller annan VA-anläggning.
Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om
ej annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid
kommunens återvinningscentral eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.
Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall
genom att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för
ändamålet av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av
bilaga 1 och 2.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall
än hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
8

234

Slam
Allmänt om slam
27 § För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas med
vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning ansvarar
fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan beställas av
renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.
a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas
av en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga
mer än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffning, skötsel och
underhåll.
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock
och manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäckt när
tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Vattenanslutning bör
finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora lock, övriga hinder eller
avsaknad av vattenanslutning kan medföra tillägg enligt taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och
underhåll.
28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för
tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats
bör vid nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10
meter eller hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till
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anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 2017-05-22 är
undantagna från kravet att filtermassor ska vara förpackat. Filtermaterial i
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av
filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd mellan
slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.
För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om förpackat
filtermaterial om <500 kg används och högst fem meter om <1 000 kg
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsynsmyndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på
fastigheten som anläggningen finns samt på själva anläggningen var
slamtömning ska ske. Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga
i direkt anslutning till minireningsverk.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt
anläggningsleverantörens anvisningar.

Undantag
Allmänt om undantag
32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna
och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av
ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot
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anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av
beslut till renhållaren.
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som
anmälan/ansökan avser.
Gemensam avfallsbehållare
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande, har samma
fastighetsinnehavare eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos
tillsynsmyndigheten.
Eget omhändertagande av hushållsavfall
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet
för människors hälsa och miljön.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten
utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på
fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten.
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.
39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning
på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av
näringsämnen på fastigheten.
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Utsträckt hämtningsintervall
40 §
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att
hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om
särskilda skäl föreligger.
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, under
förutsättning att anläggningens funktion säkerställs.
41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.
Uppehåll i hämtning
42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst
sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om
fastigheten inte nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden.
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad
ansökan gjorts och beviljats.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår kan, efter ansökan
till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare
undantag från dessa föreskrifter.
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet
kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en slamavskiljare eller
sluten tank av annan anledning tas ur bruk.
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Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Vingåkers kommun antagna
2012-08-27 § 87, med ändring av föreskrifter 2017-05-22 § 55, upphör att
gälla.
Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
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Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun
Bilaga 1
Sorteringsbilaga
Nedanstående gäller hushållsavfall. Nedan
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från
hushållsavfallet.

Matavfall
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall
eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter som restauranger, storkök,
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är
rester av det man äter som till exempel blivit
över, har bortrensats eller är utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de
särskilda påsar eller separata kärl som
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren.
Närmare vägledning angående vad som utgör
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar
som tillhandahålls av renhållaren. Egen
matavfallskompostering ska anmälas till
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i
föreskrifterna om avfallshantering.

Grovavfall
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade
möbler, cyklar, barnvagnar och större
emballage. Grovavfall från hushåll kan
transporteras till någon av kommunens
återvinningscentraler av
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter
beställning enligt schema som publiceras på
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten
av renhållaren eller den renhållaren anlitar.
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller
emballeras på lämpligt sätt samt förses med
märkning så det tydligt framgår att det är
grovavfall och från vilken fastighet detta
härrör.

innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av
utsorterat farligt avfall sker genom insamling
enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.
Med farligt avfall avses bland annat:
• färg, tryckfärg, lim och hartser som
innehåller farliga ämnen,
• kemikalier,
• lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
• syror och basiskt avfall (t.ex. frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut),
• spillolja och annat oljeavfall,
• fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
• bekämpningsmedel,
• lösningsmedel,
• kvicksilveravfall, t.ex. termometrar,
barometrar, reläer,
• aerosoler (sprayburkar),
• cytostatika,
• el- och elektronikavfall.

Avfall med producentansvar
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex.
tidningar, förpackningar, el- och
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska
hanteras enligt särskilda anvisningar från
respektive producent. Återvinningsbart
material ska utsorteras och lämnas till den
plats som producent anvisar.
Förpackningar
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat
och ofärgat glas samt tidningar och
returpapper ska lämnas vid en
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära
system som fastighetsägaren tillhandahåller
eller på annan plats som anvisas av producent.

El- och elektronikavfall, lysrör,
lågenergilampor och glödlampor samt
batterier
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och
frysskåp, spisar, TV-apparater och
batteridrivna leksaker samt lysrör,
lågenergilampor, glödlampor och batterier
som omfattas av producentansvar ska
Trädgårdsavfall
hushållen lämna på kommunens
Trädgårdsavfall från fastigheten får
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system
komposteras på den egna fastigheten eller
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på
lämnas på kommunens återvinningscentral.
annan plats som anvisats av producent.
Butiker som säljer elutrustning måste från och
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta
Hushållens farliga avfall
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna
som är avfall och som är markerat med en
ditt elavfall när du köper en ny liknande
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) produkt. Större butiker som säljer elutrustning
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som och som har en försäljningsyta på över 400
har meddelats med stöd av 12 § samma
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla
förordning. Olika slags farligt avfall får inte
typer av småelektronik, som är mindre än 25
blandas. Farligt avfall kan lämnas till
cm, även om du inte köper något nytt.
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall
ska vara väl förpackat så att det går att hantera Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med
och lagra utan att det innebär risker för
innehåll av kvicksilver ska hanteras som
personal och utrustning. På förpackningen ska farligt avfall.
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Läkemedel
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek.
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt
avfall, se ovan.
Kasserade/uttjänta bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på
annan plats som anvisas av producent. De kan
även lämnas på kommunens
återvinningscentral.
Uttjänta bilar
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas
av producent.
Ytterligare avfall med producentansvar kan
tillkomma. I sådana fall hänvisas till
producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut
från hushållsavfallet och lämnas på de
uppsamlingsställen som anges vid respektive
avfallsslag.

Återanvändning
Återanvändning innebär att något kan
användas igen istället för att återvinnas eller
kastas. På återvinningscentralen finns
möjlighet att lämna saker till återanvändning.

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl
emballerade så att skada, ohälsa, annan
olägenhet eller risk för olycksfall inte
uppkommer, läggas i behållare för kasserade
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek.
Fylld behållare återlämnas till ett apotek.

Mindre mängd byggavfall
Hantering av byggavfall ingår inte i
kommunens renhållningsansvar. Mindre
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet
och villa kan dock lämnas till kommunens
återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i
behållaren under förutsättning att det är väl
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse
avsedd för matavfall.

Döda sällskapsdjur
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är
det ett litet djur kan det läggas emballerat,
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.

Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers
kommun
Bilaga 2
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren
Kärl
80 l
190 l
240 l
370 l
660 l

Container
8 m³

23 l
latrinbehållare
Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell
nedan.
Påssortiment
6 liter
60 liter

Avsedd för
Hushåll och
verksamheter
Verksamheter

Hållare
Tillhandahålls
Tillhandahålls inte

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall:
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.)
•
•
•
•
•

Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska
läggas i behållare för hushållsavfall.
Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.

1 (2)
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•
•

Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
Löst avfall får inte förekomma i behållaren.

15 kg

700 mm

600 mm

600 mm

2 (2)
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Bilaga 3

1. Centralort Vingåker
2. Utanför centralort Vingåker

S Hjälmaren
Kalkbrotts-

KE
NÄR

Rörviks

villorna

fritidsområde

Öljaren
Västtorp

Läppe
Hälleråd

Ättersta
Österåker
Hulla

Vannala

Hökhult

Lindebol

Råd

Vad

Skogalund

Ingvaldstorp

Forsby

Blomsterhult

Ärnebäck

Skogen
Boda

Vilbo

Villtungla

Låttern
Dalstugan
Nästorp

2.

Låttra
Målka

Vik
Bromma
Lunda

V Vingåker
Sävstaholm

Vrettsta

Hacksta

Billsbro

Viala
Gillbergatorp

1.

Galltorp

Gropptorp
Skenäs

Kolsnaren

Högsjögård

Högsjön

Lönntorp

Vannala
Dammsdal

Brevens bruk

Vännervass

Vad

Sköldnäs

Viren

Finninge
Göketorp

Vittbro
Vitan

Gäringe

Marsjön

Sjögölet

Vårnäs

Kindstorp

Rosendal

Sunda

Marsjö
Lyttersta

Solberga

Bärle
Tölingsnäs

Tisnaren
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Kulltorp

Mjälnäs

Ruda

Ålsätter

Näsnaren

Hulta

1. Centralort Vingåker
2. Utanför centralort Vingåker

1.
2.

Cartesia GIS AB
Skala
Datum

© Cartesia,
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1:18141
24-07-2014

Vingåkers kommuns nuvarande
föreskrifter där föreslagna
revideringar redovisas i rutor.

Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-22, § 55
Gäller från 2017-05-30.
Omformulering/tillägg
Innehållsförteckning är tillagd.

Inledande bestämmelser
Gällande lagstiftning

1 § För kommunens avfallshantering gäller:
•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2011:927),

•

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken,

•

övriga författningar gällande hantering av avfall,

•

andra författningar t ex lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
arbetsmiljölagen (1977:1160),

•

allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA),

•

renhållningstaxa för Vingåkers kommun,

•

tillsynsmyndighetens taxa.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans
med kommunens avfallsplan, den kommunala renhållningsordningen.
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1 § Omformulering/tillägg
Frasen ”bland annat” är tillagd efter 1 § För kommunens
avfallshantering gäller;
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat:
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
• taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet för Vingåkers kommun,

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen. I övrigt används följande
begrepp med de betydelser som här anges:
1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
2. Med renhållaren avses Vingåker Vatten och Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Exempelvis
omfattas arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet.
5. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på
väghållare.
6. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet, som är
bebyggd eller avses bebyggas.
7. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda på
fastigheten/i byggnaden.
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8. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är
avsedd att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och
som inte nyttjas för permanentboende.
9. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex.
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner.
10. Med en- och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två
bostäder, t ex enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus
och kedjehus där varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.
11. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.
12. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i
säck eller kärl.
13. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av
hushållsavfall.
14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t ex slutna tankar, slamavskiljare
och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning. Även
filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet.
2 § Omformulering/tillägg
Tillagd punkt;
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän
VA-anläggning.
Tillagd punkt;
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre
lägenheter.
Omnumrering av punkt 4-9; 5-10.
Omnumrering av punkt 10-14; 12-16.
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Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn

3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen
av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.
5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektroniska
produkter som är tillgängliga i kommunen.
5 § Omformulering/tillägg
Tillagd text ”elektriska och”;
5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från
elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning
och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall som utförs genom renhållarens försorg och i enlighet med föreskrifter
som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa.
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten och
för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer, ska inneha
hushållsavfallsabonnemang.
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6 § Omformulering/tillägg
Borttaget ord ”och”;
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller
de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang.
7 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”i” som ersätts med ”på”;
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning
informera den eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.

Hushållsavfall
Skyldighet att lämna avfall

8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa
föreskrifter.
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall

9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som
anvisas i bilaga 1.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår.
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10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och
hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar som
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd behållare.
Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av de
sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.
11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada,
ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet. Se anvisning i bilaga 2.
Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får
ej läggas i behållaren.
12 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet.”
som ersätts med ”annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall”;
Förpackningen ska även vara väl försluten för att förhindra spridning
av avfallet liksom uppkomsten av skada, ohälsa, annan olägenhet
samt minimera risk för olycksfall.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
och förses med sådan etikett som renhållaren tillhandahåller. Etiketten ska ifyllas
enligt renhållarens instruktion.
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13 § Omformulering/tillägg
Borttagen text; ”Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion.”

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålla av
renhållaren anges i bilaga 2.
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar
för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container och
latrinhållare tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och
bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande
anordningar och utrymmen för avfallshanteringen samt för städning och
borttagande av hinder. Andra behållare, såsom säckhållare, samt enskilda
avloppsanläggningar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Inrättandet av avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala
nämnden.
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god
arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Hämtnings- och transportvägar

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till avfallsbehållarens
hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och lättframkomligt skick.
Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar och vintertid från snö och
hållas halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall, samt
vändplan i de fall behov av att vända hämtningsfordon föreligger, ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon,
såvida inte särskilda skäl föreligger.
Hämtningsplats och placering av behållare

18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till
renhållaren eller till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning
meddelas renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas.
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Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren informerat
om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet lämnas på plats som
anvisas av kommunen.
20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera
fastigheter med gemensam tomtgräns får har en samlad uppställningsplats för ett
eller flera kärl efter meddelande till renhållaren.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

21 § Kommunen består av två hämtningsområden; centralort och utanför
centralort, se bilaga 3.
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall enligt
punktsatserna:
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och övrigt
brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten kan hämtning
förekomma varje vecka enligt vad renhållaren bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av matavfall
och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod enligt
schema på renhållarens hemsida.
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt det schema
som publiceras på renhållarens hemsida.
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker enligt
schema som publiceras på renhållarens hemsida.
6. Hämtning av latrin sker enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.
7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst en
gång per år.
8. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av fastighets/nyttjanderättshavaren, men minst en gång per år.
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9. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet med
villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten.
10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som
krävs för att säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA.
11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift enligt
renhållningstaxan.
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22 § Omformulering/tillägg
Punkt 3. Omformulering av ”schema på renhållarens hemsida” som
ersätts med ”information från renhållaren”;
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker
hämtning av matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under
sommarperiod enligt information från renhållaren.
Punkt 4. Omformulering av ”det schema som publiceras på
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från
renhållaren”;
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt
information från renhållaren.
Punkt 5. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras
på renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från
renhållaren”;
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall
sker efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren enligt information från renhållaren.
Punkt 6. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras
på renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från
renhållaren”;
6. Hämtning av latrin sker efter beställning från
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren enligt information från
renhållaren.
Punkt 8. Omformulering av ”fastighets-/ nyttjanderättshavaren”;
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per
år.
Punkt 10. Omformulering av ”Tömning av” som ersätts med
”Hämtning av fett från”. Borttagen text ”minst en gång per år eller”.
Tillagt ord ”eller”;
10. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs
för att säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
Punkt 11. Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot
avgift enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet.
Tillagd punkt;
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år.
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23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har gjort
anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras på
fastigheten. Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.
23 § Omformulering/tillägg
Tillagd text ”eller fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens
skriftliga medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad
till den allmänna avloppsanläggningen, eller fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten gjort en anmälan
om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med anledning av
installation av matavfallskvarn kopplad till enskild avloppsanläggning
eller annan VA-anläggning.”;
23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende
kan hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att:
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten
har gjort en anmälan om kompostering av matavfall och allt matavfall
komposteras på fastigheten,
eller
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga medgivande
gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den allmänna
avloppsanläggningen,
eller
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten
gjort en anmälan om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med
anledning av installation av matavfallskvarn kopplad till enskild
avloppsanläggning eller annan VA-anläggning.
Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter

24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om ej
annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid
kommunens återvinningscentral eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.
Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall genom
att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för ändamålet
av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av bilaga 1 och 2.
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Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet

25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning
eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av
tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.

Slam
Allmänt om slam

27 §
a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av
en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga mer
än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens
anskaffning, skötsel och underhåll.
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och
manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning
ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i
anslutning till fettavskiljaren. Tunga/stora lock, övriga hinder eller avsaknad
av varm- och kallvattenanslutning kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens
anskaffande, skötsel och underhåll.
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27 § Omformulering/tillägg
Tillagd text först i paragrafen som utgör inledning till paragrafens
punkt a) och b);
För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas
med vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning
ansvarar fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan
beställas av renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Punkt a) Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt taxa
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Punkt b) Omformulering av text ”varm- och kallvattenanslutning”
som ersätts med ”vattenanslutning”. Omformulering av ”anslutning
till fettavskiljaren” som ersätts med ”fettavskiljares närhet”.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Vattenanslutning bör finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora
lock, övriga hinder eller avsaknad av vattenanslutning kan medföra
tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet.

28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för
tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats bör
vid nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 meter eller
hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.
28 § Omformulering/tillägg
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Slangdragning längre än 10 meter eller hinder vid tömning kan
medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.
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29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske vid behov och så ofta att funktionen
säkerställs eller enligt ABVA.
29 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”vid behov och så ofta att funktion säkerställs” som
ersätts med ”efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens
funktion”. Tillagt ord ”gällande”;
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för
att säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.

30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter ska
hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för
enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens hanteringsanvisningar.
Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och tillgängligt på sådant sätt
att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till anläggningen ska
fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för att möjliggöra en
enkel hämtning för renhållaren.
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan dessa
föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermassor ska vara
förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel.
För tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd
mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.
För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om förpackat
filtermaterial om <500 kg används och högst fem meter om <1000 kg används.
Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.
Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående tillföras
anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
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30 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”dessa föreskrifter trätt i kraft” som ersätts med
”2017-05-22”;
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan
2017-05-22 är undantagna från kravet att filtermassor ska vara
förpackat.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Om ovanstående krav inte uppfylls krävs särskild hämtningsteknik
vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.
31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsynsmyndigheten, följa leverantörens hanteringsanvisningar samt vara
lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på fastigheten som
anläggningen finns samt på själva anläggningen var slamtömning ska ske. Tydliga
slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
minireningsverk.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att
eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt anläggningsleverantörens
anvisningar.

Undantag
Allmänt om undantag

§ 32 Alla undantag som utfärdas enligt dessa förskrifter är personanknutna och
upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av
ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I paragraferna
för undantag anges vilken instans som ska ta emot anmälan/ansökan. Undantag
kan återkallas om förutsättningarna för dessa förändrats, den enskilde vid ansökan
lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor för undantag inte efterlevts.
Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av beslut till renhållaren.
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som anmälan/ansökan avser.
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Gemensam avfallsbehållare

34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam tomtgräns
eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam avfallsbehållare
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter uppfylls och att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande och har samma
fastighetsinnehavare, eller om avfallshållarna sedan tidigare har samma
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos
tillsynsmyndigheten.
Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten
utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla
detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på fastigheten ska efter
anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Sedan
kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.
39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och filtermaterial
från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten eller
annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.
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Utsträckt hämtningsintervall

40 § Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att
hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om
särskilda skäl föreligger.
40 § Omformulering/tillägg
Tillägg av ”a)” framför texten i 40 § som nu utgör första punkten i
paragrafen.
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren
medge att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska
ske vartannat år om särskilda skäl föreligger.
Tillagd text som utgör punkt b) i 40 §;
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger,
under förutsättning att anläggningens funktion säkerställs.
41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.
Uppehåll i hämtning

42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan ske efter
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om fastigheten inte
nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. Vid
uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad
ansökan har gjorts och beviljats.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den egna
fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare undantag
från dessa föreskrifter.
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Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet
kopplats till det allmänna spillvattennätet.
44 § Omformulering/tillägg
Tillagd text ”eller när en slamavskiljare eller sluten tank av annan
anledning tas ur bruk”;
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en
fastighet kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en
slamavskiljare eller sluten tank av annan anledning tas ur bruk.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Vingåkers kommun antagna
2012-08-27 § 87, med ändring av föreskrifter 2014-10-06 § 112, upphör att gälla.
Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses vara
meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
Ikraftträdande Omformulering/tillägg
Uppdatering av ” 2014-10-06 § 112” som ersätts med ”2017-05-22, §
55”;
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Vingåkers kommun
antagna 2012-08-27 § 87, med ändring av föreskrifter 2017-05-22, §
55, upphör att gälla.
__________
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Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers
kommun
Bilaga 1

Sorteringsbilaga
Nedanstående instruktioner gäller hushållsavfall. Nedan uppräknade avfallsslag
ska sorteras ut från hushållsavfallet.
Omformulering/tillägg
Borttaget ord ”instruktioner”;
Nedanstående gäller hushållsavfall.

Matavfall

Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall
är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Matavfallet ska lämnas i
de särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för ändamålet av
renhållaren. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av de
sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren. Egen
matavfallskompostering ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt vad som
framgår i föreskrifterna om avfallshantering.
Omformulering/tillägg
Tillagd text ”till exempel”. Omformulering av ”bortrensat” som ersätts med ”har
bortrensats” samt omformulering av ”utgånget” som ersätts med ”är utgånget”;
Matavfall är rester av det man äter som till exempel blivit över, har bortrensats
eller är utgånget.

Grovavfall

Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på grund av sin beskaffenhet inte ryms i
avsett kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat skrymmande avfall,
exempelvis utrangerade möbler, cyklar, barnvagnar och större emballage.
Grovavfall från hushåll kan transporteras till någon av kommunens
återvinningscentraler av fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende och lämnas
där. Grovavfallet kan också, efter beställning enligt schema som publiceras på
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten av renhållaren eller den renhållaren
anlitar. Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller emballeras på lämpligt sätt
samt förses med märkning så det tydligt framgår att det är grovavfall och från
vilken fastighet detta härrör.
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Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten eller
lämnas på kommunens återvinningscentral.
Hushållens farliga avfall

Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) bilaga 4 eller som omfattas
av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § samma förordning. Olika
slags farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall kan lämnas till
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall ska vara väl förpackat så att det går
att hantera och lagra utan att det innebär risker för personal och utrustning. På
förpackningen ska innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av utsorterat farligt
avfall sker genom insamling enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.
Med farligt avfall avses bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen,
kemikalier,
lim, t ex kontaktlim, epoxylim, spackel
syror och basiskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut)
spillolja och annat oljeavfall,
fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
bekämpningsmedel,
lösningsmedel,
kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, barometrar, reläer,
aerosoler (sprayburkar),
cytostatika,
el- och elektronikavfall

Avfall med producentansvar

Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex. tidningar, förpackningar, el- och
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska hanteras enligt särskilda anvisningar från
respektive producent. Återvinningsbart material ska utsorteras och lämnas till den
plats kommunen eller producent anvisar.
Omformulering/tillägg
Borttagen text ”kommunen eller”;
Återvinningsbart material ska utsorteras och lämnas till den plats som producent
anvisar.
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Förpackningar
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar och
returpapper ska lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära
system som fastighetsägaren tillhandahåller eller på annan plats som anvisas av
producent.
El- och elektronikavfall, lysrör, lågenergilampor och glödlampor samt
batterier
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och frysskåp, spisar, TV-apparater och
batteridrivna leksaker samt lysrör, lågenergilampor, glödlampor och batterier som
omfattas av producentansvar ska hushållen lämna på kommunens
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system som fastighetsägaren tillhandahåller
eller på annan plats som anvisats av producent.
Butiker som säljer elutrustning måste från och med 1 oktober 2015 ta emot
uttjänta elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot en-principen”, vilket innebär
att du kan lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker
som säljer elutrustning och som har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter
har skyldighet att ta emot alla typer av småelektronik, som är mindre än 25 cm,
även om du inte köper något nytt.
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med innehåll av kvicksilver ska hanteras
som farligt avfall.
Läkemedel
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek.
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt avfall, se ovan.
Kasserade/uttjänta bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller
på annan plats som anvisas av producent. De kan även lämnas på kommunens
återvinningscentral.
Uttjänta bilar
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas av producent.
Omformulering/tillägg
Omformulering av ”hänvisas” som ersätts med ”anvisas”;
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas av producent.

Ytterligare avfall med producentansvar kan tillkomma. I sådana fall hänvisas till
producenternas sorteringsanvisningar.
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Övrigt avfall

Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas på
de uppsamlingsställen som anges vid respektive avfallsslag.
Återanvändning

Återanvändning innebär att något kan användas igen istället för att återvinnas eller
kastas. På återvinningscentralen finns möjlighet att lämna saker till
återanvändning.
Kasserade sprutor och kanyler

Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa och
olycksfall i arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, läggas i behållare för
kasserade sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek. Fylld behållare
återlämnas till ett apotek.
Omformulering/tillägg
Omformulering av ”och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet” som ersätts med
”, annan olägenhet eller risk för olycksfall”;
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa, annan
olägenhet eller risk för olycksfall inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek.

Mindre mängd byggavfall

Hantering av byggavfall ingår inte i kommunens renhållningsansvar. Mindre
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet och villa kan dock lämnas till
kommunens återvinningscentral.
Avfall från husbehovsjakt

Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i skogen. Mindre mängd jaktavfall kan
läggas i behållaren under förutsättning att det är väl emballerat, enligt bilaga 2.
Jaktavfall anses inte vara matavfall och ska inte läggas i påse avsedd för matavfall.
Döda sällskapsdjur

Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är det ett litet djur kan det läggas
emballerat, enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.
___________
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Bilaga 4a

Katrineholm 10 september 2019

Vingåker Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut om reviderad renhållningsordning för
Vingåkers kommun
Ärendebeskrivning
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har enligt ägardirektivet punkt 3 i uppdrag att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Vingåkers kommun. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunerna och bolaget. Bolagets
tjänsteman vill med detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun för antagande av kommunfullmäktige i Vingåkers
kommun.

Förslag till beslut
•

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun.

Bakgrund
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består
av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall. Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.
Översyn av föreskrifter
En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018.
Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning.
Berörda tjänstemän i form av samhällsbyggnads- och miljöchefer från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåkers kommun har tillsammans med en projektgrupp bestående av tjänstemän från Sörmland Vatten och Avfall AB tillsammans deltagit i arbetet med revidering av renhållningsordningen. Jurister från Avfall Sverige och Åberg & co varit involverade under arbetets gång för
att säkerställa att föreskrifterna i renhållningsordningen håller juridiskt.
Ett förslag till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun har nu tagits fram
där enbart föreskrifterna har reviderats. Under våren 2019 genomfördes samråd och
utställning och nästa steg är att skicka förslag till reviderad renhållningsordning för
Vingåkers kommun för antagande av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun.
Med vänlig hälsning
Kathrina Falk
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Protokoll vid styrelsemöte i Vingåker
Vatten och Avfall AB, 556766-0302

Styrelsemöte nr 3 under 2019
Tid: 2019-09-19, 09:00
Plats: Kommunhuset i Vingåker

Närvarande:

Ordförande

Kristina Jonsson

Ledamöter

Tommy Persson, Olle Olsson, Monica Granström,
Mats Karlsson

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Administrativ chef
Per Ivarsson, VA-chef
Anki Nyberg, Renhållningschef

§1

Sammanträdet öppnas av ordförande

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Mats Karlsson utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§5

VD-rapporten
Öppettiderna på återvinningscentralen diskuteras där Anki Nyberg informerar om att
man ska analysera detta mer under nästa år.
Inom V A diskuteras ledningsnäts driftssystem V A-banken, bevattningsfårbudet,
asfaltering och taxor.

§6

Ekonomiinformation
Stefan Carpman rappOlterar ekonomiskt utfall jämfölt med budget får perioden januari
till augusti. Det totala utfallet är något bättre än vad som rappOIterades underjunimötet.

§7

Bndget för 2020 och prognos för 2021-2022
Bolagets organisation har för sina ansvarsområden upprättat budget för 2020 och
prognoser för 2021 och 2022. Detta har resulterat i förslag till resultat- och
investeringsrapporter. Stefan Carpman informerar om utskickat material och Per
Ivarsson förtydligar vilka investeringar som finns budgeterade inför nästa år.
Per Ivarsson informerar styrelsen vi lka ledningssträckor som är i stOlt behov av
förnyelse i Vingåkers kommun och hur man arbetar med förnyelsen.
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Styrelsen beslutar att

§8

•

fastställa resultatbudgeten, bilaga 1, föl' 2020 samt prognoserna fo r 202 1-2022,

•

fastställa investeringsbudgeten, bilaga 2, föl' 2020 samt prognoserna föl' 2021 2022,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som ersättare,
att till svidare fö l' bolagets räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån,
dvs öka foretagets skulder, inom den av Vingåkers kommun vid valje tillfå lle
fastställda borgensramen.

•

Uppdra till Stefan Carpm an, adm inistrativ chef, med bolagets VD som ersättare
att for bolagets räkning ingå transaktioner som omfattas av bolagets ramavtal
gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och gäller fram till 31
december 2020.

Beslut gällande r eviderad r enhållningsordning (roreskrifter om avfallshantering
och avfallsplan)
Som foljd av den omarbetade taxekonstruktionen for renhållning som kommer att
skickas till kommunfullmäktige för beslut under 2020 finns det ett behov av att ändra
föreskrifterna om avfallshantering. Framtagandet och genomforandet av förändringarna
är ett samspel mellan kommunen och bolaget. En grupp hal' arbetat med ändringa rna
och samråd och utställning hal' skett i en li ghet med gängse regel.
Styrelsen beslutar att for egen del stä lla sig bakom den föreslagna
renhållningsordningen for Vingåkers kommun.

§9

Beslut gällande reviderad ABVA
En översyn av A llmän na bestämmelser föl' användandet av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggni ng samt information till fastighetsägare (ABVA)
har genomfölts under 20 19. Syftet hal' varit att få ett dokument som överensstämmer
med den nya taxekonstruktion som framtagits och att forbättra dok umentet.
Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad Allmänna
bestämmelser fö r använda ndet av Vingåkers kommuns allm änna vatten- och
av loppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

§10

Infol"lllation

Ave
Björnar Berg informerar om status på projektet och skisserar platsen vid Vik och vilken
plats som är aktuell och vilka åtgärder som behöver göras.

Ly//ers/a
Ett flertal anbud hal' inkommit vid upphand lingen av ledningsdragni ngarna. Per
Ivarsson informerar också om att Finspångs Tekniska Verk är mer mottagliga för att gå
in i ett samarbete gä llande vatten- och sp illvattenförsörjning till intilliggande om råde
efter att de bytt VD.
Ps. Dagen efter styrelsemötet tilldelades entreprenör för ledningsdragningarna vid
Lyttersta och foretaget som blev tilldelad arbetet är Lindesbergs grus och maskin AB
vilka också val' entreprenörer på ledningen mellan Valla och Flen.
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IIl/ormatio/l gäl/mule /lya taxemodeller
Under 2018 gjordes ett grundligt arbete i att enhetliggöra taxorna mellan kommunerna
och skapa en rättvis och skälig taxa för respektive Uänstenyttjare. Till de nya
taxekonstruktionerna finns också ett antal nya tjänster inskrivna.
DagvalIelI
Inget nytt att rappOItera.
Prodl/celltallsvaret/ör förpackllillgar och tidlli/lgar
Egentligen är detta inte en fråga för bolaget men vi har kunskapen att kunna se
problematiken i hur detta ska lösas framåt. Anki Nyberg informerar om processen i att
införliva de nya förordningal'l1a om producentansvar föl' förpackningar och tidningar.
Övriga frågor

§11

Några datllln att förhålla sig till framåt:
•
•
•

Öppet hus vid Kerstinboda den 21 september 2019
Information gällande klimatanpassningar och dagvatten den 9 oktober vid
Kerstinboda
Utbildningsdag steg 2 för styre lsen den 20 november.

Ordförande avslutar mötet.

V

protokollet:

Ste n Carpman

Justeras:

iv.: cAAr,6~
1Ö)\S5.~
Jon;l~n
Kristina

Mats Karlsson
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Bilaga 1

Vingåker Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Budget 2020

Budget 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2021

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2022

Budget 2022

VA

Renh.

Tot

VA

Renh .

Tot

VA

Renh .

Tot

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

I

26965

13513

Övriga rörelseintäkter

26965

13 513

40478

27000

O

O

4 0 478

27 000

13600

13600

40600

27000

O

O

40 600

27000

13600

406001

O:
13600

40600
I

Rörelsens kostnader
Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVMB

-11 450

-9523

-20973

-11600

-9600

-21 200

-9700

-21 400'

Fördelad verksamhetstjänst från SVMS

-4033

-888

-4921

-4100

-900

-5000

-4200

-1000

-5200

Köpt administrativ tjänst från SVMB

-2191

-1762

-3953

-2200

-1 800

-4000

-2300

-1 900

-4200

-110

-56

-166

-110

-60

-170

-110

-60

-170

Övriga externa kostnader

-65

-40

-105

-65

-40

-105

-70

-40

-110

-5850

-576

-6426

-6707

-950

-7657

-7421

-1 000

-8421

-23699

-12845

-36545

-24782

-13350

-38132

-25801

-13700

-39501

3266

668

3933

2218

250

2468

1199

-100

1099

Ränteintäkter och räntekostnader

-1954

-420

-2374

-2394

-430

-2824

-2779

-500

-3279

Resultat efter finansiella poster

1312

248

1559

-176

-180

-356

-1580

-600

-2180

Resultat

1312

248

1559

-176

-180

-356

-1580

-600

-2180

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar
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Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

?"\

-11700

-

Bilaga 2

Investeringslista för perioden 2020-2022

2020

2021

2022

WAAB

WAAB

WAAB

150
150

o

O

Belopp I kkr

Verksamhet VA

Allmänt VA-verk
Kamera övervakning
Delsumma

Avloppsreningsverk
100
400

Lås och bom
Maskiner och Inventarier
Byte till kjedjeskra pa Vlngäker ARV
De/summa

450
450

O

o

200

800

o

O

4 SOO

4 500

4 500

31000
Parkerad

1 000

500

Vattenverk
100
250
140

lås och bom
Maskiner och inventarIer

Renovering tak Högsjö vr/ Hus

200

lagning fasa d Vannala VT
490

De/summa

Pumpstationer
150
650

Pumpar
Renovering pumpstation Stenvred PST
Defsumma

Investeringar ledningar
Sanerlng av befintJlga ledningar
lyttersta, ledningar till och från Vingåkers tätort.
ö verföringsledning Österåker • Jufita
Flödesmätare
Sjöledningar

Pa rkerad

300

SOO

Omvandlingsområden/Exploatering/Utökning
Nya servisanslutningar
Alsätter med överförIngsledning Baggetorp - Älsätter

200

200

200

3000

30000

7 000

De(summo

39500

35 700

11700

Summa VA

41440

36150

11900

25000
-5000

10·000

med{tnanslering Ave frdn kommun

Summa renhållning

20000

5000

O

Summa

61440

41150

11900

Avgår anslutnlngsioläkter

I

Verksamhet Renhållning
Maskiner och inventarier

Ny Ave Vik

-5000
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vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

141
(xx)

Kf §

KS 2020/565

Förslag till nytt reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt reglemente för taxe-och
avgiftsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har tagit fram förslag till ett nytt
avtal och till ett nytt reglemente. Förändringarna i reglementet är främst en
anpassning till nya tider i form av att deltagande på distans regleras samt att ett
personuppgiftsbiträdesavtal finns med som bilaga.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-08-05
Nuvarande reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Protokollsutdrag KS 151/2020
Beslutet skickas till

Taxe-och avgiftsnämnden
Socialnämnden
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

274

Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-05
Vår handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Förslag till
Ändrat avtal och nytt reglemente för Taxe- och
avgiftsnämnden
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
•
•

Att föreslå kommunstyrelsens att anta förslaget till nytt avtal för den
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden.
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för
Taxe- och avgiftsnämnden.

Sammanfattning

Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har tagit fram förslag till ett nytt
avtal och till ett nytt reglemente. Förändringarna i reglementet är främst en
anpassning till nya tider i form av att deltagande på distans regleras samt att ett
personuppgiftsbiträdesavtal finns med som bilaga.
Förändringarna i avtalet tydliggör att även de få avgifterna inom LSS omfattas av
verksamheten.
Ärendets beredning

VK101S v1.0 060208, Tjut
reglemente TAN

Tjänstemän från Vingåkers kommun har inte deltagit i beredningen av ärendet.
Sydnärkekommunerna har ett nära samarbete i en rad frågor och ärendet har i
huvudsak beretts inom ramen för det samarbetet.

Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Bakgrund

Vingåkers kommun är sedan ett antal år med i den gemensamma Taxe- och
avgiftsnämnden med säte i Hallsbergs kommun. Taxe- och avgiftsnämnden
hanterar medlemskommunernas avgifter främst inom äldreomsorgen både vad
gäller den myndighetsutövande delen att fatta avgiftsbeslut som att administrativt
hantera in avgifterna.
Idag består den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden utöver de fem
Sydnärkekommunerna Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla och Lekeberg även av
Degerfors och Vingåker.
Deltagandet i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har gett den minskade
sårbarhet och den ökade professionalisering av avgiftshanteringen som var syftet
med deltagandet. Dessutom har intäktsökningen årligen varit 1-1,5 miljoner
kronor för Vingåkers kommun.
Förvaltningens ståndpunkt

De övriga sex kommunerna är överens om att förslaget till nytt avtal beslutas i
kommunstyrelsen och att det nya reglementet ska antas av respektive
kommunfullmäktige. Förvaltningen ser det som ett värde att samtliga sju
medlemskommuner hanterar frågan på samma sätt.
Förvaltningen anser att förändringarna som gjorts i avtal och reglemente är att
anse som en anpassning till hur verksamheten och samarbetet har utvecklats.
Ekonomiska konsekvenser

•

Det nya avtalet ändrar inte nuvarande kostnadsfördelning mellan
kommunerna varför förändringarna i sig inte medför några ekonomiska
konsekvenser.

Bilagor

Nuvarande samverkansavtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Nuvarande reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt avtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
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VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

3 (3)

Dag Wallströmer
Socialchef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

126
(139)

SN 2020/259

Sn § 105

Förslag till nytt avtal och nytt reglemente för Taxe- och
avgiftsnämnden
Socialnämndens beslut
1.
l.

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta förslaget till nytt avtal
för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt
2.
reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
avgiftsnämnden..

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har tagit fram förslag till ett nytt avtal och
till ett nytt reglemente. Förändringarna i reglementet är främst en anpassning till nya
tider ii form av att deltagande på distans regleras samt att ett personuppgiftsbiträdesavtal
bilaga.
finns med som bilaga.
Förändringarna i avtalet tydliggör att även de få avgifterna inom LSS omfattas av
verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-05
Nuvarande samverkansavtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Nuvarande reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt avtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

111
(139)

Tid och plats
Måndagen den 7 september 2020 kl. 13.15-16.50, ii stora salen, på Åbrogården
Abrogården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-)
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tiredal (S)
Camilla Tiredai
Marika Björkdal (M)
(SD), tjänstg. ers.
Ann-Marie Eriksson (SO),

Leif Skeppstedt (S)
Tor-LeifThuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KD)
(KO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Mesir Taki, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 92-96
Maria Isaksson, dietist, §§ 92-94
I 00-115
Anneli Bengtsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, §§ 100-115

Paragrafer

92-115

Datum för justering

2020-09-3~
2020-09-3~

Sekreterare

;f, ~ ~
;!,

...I,.f/~
(.fl~ . . . . ..M
M
1

....

Marlene Mård

Ordförande

..~
~~~~
✓~~
. ~
~
...

~"nd
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Gäller från 20IX-XX-XX - tillsvidare

Reglemente rör Taxe- och avgiftsnänmden får Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker.
Allmänna förutsättningar
Bakgrund
Taxor för vård- och omsorgsområdet styrs av gällande lagstiftning samt av lokala regelverlc.
En viss valfrihet finns inom ramen för det kommunala självstyret. Bland annat finns
möjligheten att överväga om kommunen skall avhända sig möjligheten att ta ut avgifter. Det
finns även möjlighet att inom ramen för fastställt maximalt belopp konstmera kommunvisa
system. Men, efter det att maxtaxan införts har kommunernas incitament för interna regelverk
minskat. Det har fått till följd att taxOlna ser relativt lika ut över landet.
Nämndens syfte
Taxe- och avgiftsnänmdens syfte är att genom samverkan mellan sju kommuner skapa en
effektiv och professionell organisation. För att rättssäkerheten ska upprätthållas krävs att
kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet. Då respektive kommuns personella
insats inte motsvarar två tjänster per kommun har flera kommuner gått samman får att finna
former för ett gemensamt arbetssätt.
Genom den gemensamma nänmden minskar sårbarheten och ekonomiska samordningsvinster
uppnås för varje enskild kommun. Kommunernas enskilda sekretess inkräktm' inte på
möjligheten för nänmdens handläggare att m'beta i samtliga sju kommuners avgiftssystem
genom en gemensam nänmd som driftsform.

Nämndens verksamhet

§ 1 Nämndens uppgifter
1. Fullgöra de lagreglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som avtalats,
såsom inkomstfårfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av
avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.
2. Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser,
reglementen o dyl., som ingår i nämndens ansvarsområde.
3. Föra kommunernas talan i ärenden som rör den åt nänmden uppdragna förvaltningen.

§ 2. Nämndens planering, utförande och förvaltning
Nämnden skall:
4. Tillse att erforderligt administrativt stöd används på ett kostnadseffektivt sätt.
5. Inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel, och inom ramen för övriga
bestämmelser för inköp, göra erforderlig upphandling av material, varor och ti änster
inom nänmdens verksamhetsområde.
6. Upprätta mtiner för regelmässig rapportering av nämndens verksamhet till social- och
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun, social- och omsorgsnämnden i Laxå
1
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kommun, vård- och omsorgsnämnden i Lekebergs kommun, socialnämnden i
Askersund kommun, socialnämnden i Kumla kommun, socialnämnden iDegerfors
kommun och socialnämnden i Vingåkers kommun.
7. Se till att debitering av enskilda sker utan dröjsmål i enlighet med fastställda regler.
8. Tillse att kostnads- och ansvarsfördelning mellan kommunema regleras i avtal.
9. Upprätta förslag till avtal mellan nämndens medlemskommuner och vid behov
revidera avtalen.
10. Fördela kostnaderna för nämndens verksamhet i enlighet med upprättat avtal för
området.
11. Samverka med berörda kommuners nämnder, t ex genom att ställa personal till
förfogande för deltagande i redovisningar och deltagande i projektgrupper och
utredningar.
12. Inhämta de kunskaper från kommunernas övriga nämnder och förvaltningar som
nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter.
13. Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden.
14. Underlätta omställning för värdkommunen vid eventuellt upphörande av gemensam
nämnd.

§ 3. Personalfrågor
15. Värdkommunen är ansvarig för nämndens verksamhet och är tillika
anställningsmyndighet för nämndens personal.
16. Taxe- och avgiftsnämndens personal har satmna ställning/villkor som övriga nämnders
personal i värdkOlmnunen. Nämndens befogenheter i personalärenden fi'arngår av
kommunstyrelsens beslut avseende befogenhetsfördelning.
17. Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
ingår i Hallsbergs kommlills organisation med placering i
kommunstyrelseförvaltningen.
18. Vid nyanställningar skall satmåd ske mellan representanter för medlemskommunerna.

§ 4. Samråd
19. Nämnden skall i förekommande fall samråda med respektive kommun inför
förändringar som påtagligt kan komma att påverka respektive kommuns
planeringsfömtsättningar.

§ 5. Information
20. Nämnden skall ombesötja att kommuninvånarna erhåller god information om
regelverket för taxe- och avgiftshantering. En speciell vikt skall läggas på
tillgängligheten för de som är berörda av avgiftsdebiteringen.
21. Taxe- och avgiftsnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som
rör nämndens ansvarsområde.

§ 6. Regelformering
22. Taxe- och avgiftsnämnden ska kontinuerligt arbeta med att reformer och förenkla
mtiner och tillämpningsföreskrifter inom nämndens ansvarsOlmåde.
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§ 7. Personregister
23. Taxe- och avgiftsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden har till sitt
förfogande.
24. Tillgång till nämndens personregister för övriga kommunala nämnder regleras enligt
gällande lagstiftning.

§ 8. Ansvar och rapporteringsskyldighet
25. Taxe- och avgiftsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som respektive fullmäktige bestämt, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
26. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt samt regelmässigt till respektive facknämnd och fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt
hänskjuta frågor av principiell art till respektive fullmäktige.
27. Taxe- och avgiftsnämnden ska upprätta budgetförslag, årsredovisning och
budgetuppföljningar enligt de regler som fastställs genom avtal med respektive
medlemskommun. Ansvmsfi'ågan skall hanteras av respektive fullmäktige.
Nämndens al'betsformer och ställning i värdkommunen

§ 9. Sammansättning
28. Taxe- och avgiftsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare där vmje
medlemskommuns fullmäktige har att utse en ordinarie och en ersättme.
29. Ekonomiska fÖlmåner för taxe- och avgiftsnämndens ledamöter gäller i enlighet med
värdkommunens bestämmelser.

§ 10. Ersättarnas tjänstgöring
30. Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde kan någon av ersättama tjänstgöra i ledamotens ställe.
31. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
32. Ledamot eller ersättare som hm' avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
lar åter ~änstgöra sedan ärendet handlagts.

§ 11. Yttranderätt
33. Närvarande ersättare som ej tjänstgör hm yttranderätt vid sammanträdet.

§ 12. Inkallande av ersättare
34. Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, som kallm ersättare
för medlemskommunen. OM ersättare från medlemskommunen är förhindrad skall
ersättare kallas från övrig medlemskommun.
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§ 13. Ersättare för ordföranden
35. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör en övrig ledamot uppdraget som ordförande.
36. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får taxe- och avgiftsnämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Uppdraget som ordförande kan enligt gällande lagstiftning vara roterande.

§ 14. Tidpnnkt for sammanträdena
37. Taxe- och avgiftsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 15. Kallelse till sammanträden
38. Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse med uppgift om tid och plats för
sammanträdet utfårdas till sammanträdena. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
39. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Handlingar som inte skickas ut ska finnas tillgängliga på
förvaltningskontoret. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
40. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
övriga ledamoten göra detta.

§ 16. Justering av protokoll
41. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot
42. Taxe- och avgiftsnänmden kan besluta att en paragraf i protokollet justeras
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 17. Reservation
43. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska länmas före
justeringen av protokollet.

§ 18. Anmälan om delegationsbeslut
44. Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen (delegering)
ska arunälas skriftligen taxe- och avgiftsnämnden vid nästkommande sammanträde.

§ 19. Beslut i brådskande ärende
45. Taxe- och avgiftsnämnden kan uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ärendet
arunäls på nästkommande sammanträde.
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§ 20 Delgivning
46. Delgivning för taxe- och avgiftsnämnden sker med ordföranden, ekonomichefen för
värdkomrnunen eller annan anställd som nämnden bestänuner.

§ 21. Undertecknande av handlingar
47. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av taxe- och avgiftsnämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande. Taxe- och
avgiftsnämnden får bestilinrna at! viss handling ska undeitecknas av ekonomichefen
för värdkomrnunen eller annan anställd.

§ 22. Utskott
48. Taxe- och avgiftsnämnden utser inget utskott.

5
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Reglemente för taxe- och
avgiftsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Allmänt
Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker har i avtal
kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd, kallad taxe- och
avgiftsnämnden.
Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker kommuner och gäller från och med 1
januari 2021. Reglementet ersätter tidigare reglemente.
Antaget av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Kumla kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Degerfors kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Antaget av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun (KF 2020-XX-XX § X)
Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom
kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.
Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och
9 kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, ska mellan kommunerna tecknad
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 § Uppgifter m.m.
Taxe- och avgiftsnämnden
1. ska fullgöra reglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som
avtalats, vilket även inkluderar inkomstförfrågan, inkomstregistrering,
fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och
dokumentation,
2. ska fullgöra reglerade uppgifter avseende avgifter för lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade som avtalats, dock gäller detta inte för
personer med beslut om personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken,
3. ska tillämpa av fullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser,
reglementen och dylikt som ingår i nämndens ansvarsområde,
4. ska sköta debitering av enskilda och att det sker utan dröjsmål i enlighet
med fastställda regler,
5. ska följa värdkommunens rutiner för kravverksamhet.
Taxe- och avgiftsnämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt
angivna lagar jämte föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra
författningar.
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Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som de ingående
kommunernas fullmäktige bestämt.
Nämnden ska vid behov samråda med kommunerna samt med andra
myndigheter.
Taxe- och avgiftsnämnden får väcka ärende hos fullmäktige i respektive kommun.
Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de
samverkande kommunernas övriga nämnder.
Nämnden får begära yttrande och upplysningar från övriga nämnder om det
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter.
Taxe- och avgiftsnämnden har det övergripande ansvaret för strategiska,
operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde.
Taxe- och avgiftsnämnden ansvarar även för att
1. verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten,
2. fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan,
3. verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde,
4. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
5. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra
kommuner, regionen, andra offentliga organ samt föreningar och
organisationer,
6. vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och
övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för
deltagande i projektgrupper och utredningar,
7. delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
8. bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
9. för kommunernas räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens
ansvarsområde,
10. äga och utveckla nämndens IT-system,
11. följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som
krävs inom sitt uppdragsområde

3 § Delegering från kommunfullmäktige
Taxe- och avgiftsnämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan
kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande
under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av
större vikt
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1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som
faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å
samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning,
ingå förlikning och sluta annat ekonomiskt avtal.
2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde
och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av
dess kommunstyrelse.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för taxe- och
avgiftsnämndens personal.

5 § Krisledning och höjd beredskap
Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive
kommuns behov.

6 § Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun är personuppgiftsbiträde för behandlingar
av personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, ekonomihantering
och nämndadministration och behandlar personuppgifter för taxe- och
avgiftsnämndens räkning i dessa avseenden.
Av bilaga till detta reglemente framgår för vilka personuppgiftsbehandlingar
kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
Taxe- och avgiftsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden
ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i samverkanskommunerna hur de
fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Nämnden ska vid
redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts.
Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten utvecklats och hur den
ekonomiska ställningen är.
Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av
fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de
samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i taxeoch avgiftsnämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges
sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.
Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar.

8 § Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder. Speciell vikt ska läggas på tillgängligheten för de som är
berörda av avgiftsdebiteringen.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Sammansättning
Taxe- och avgiftsnämnden ska ha sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare som utses
av respektive kommunfullmäktige enligt följande:
Hallsberg
Laxå
Lekeberg
Askersund
Kumla
Degerfors
Vingåker

Ledamöter
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Ersättare
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st
1 st

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige
i Hallsbergs kommun för hela mandatperioden.
Värdkommunen föreslår ordförande.
Posten som vice ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning,
Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors, Vingåker, om inte kommunerna
kommer överens om annat.
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år
allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet.
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10 § Tidpunkt för sammanträden
Taxe- och avgiftsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.
Nämnden sammanträder i Hallsbergs kommun om inte nämnden själv bestämmer
annat.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om
tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om det inte finns hinder ska samråd
ske med vice ordförande.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden
bestämmer formen för kallelse.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
I de fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska behandlas efter att
kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas detta snarast.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

12 § Offentliga sammanträden
Taxe- och avgiftsnämnden får besluta att nämndens sammanträde ska vara
offentligt med de undantag som anges i kommunallagen.
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13 § Sammanträde på distans
Taxe- och avgiftsnämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Taxe- och avgiftsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans.

14 § Närvarorätt
Taxe- och avgiftsnämnden får medge förtroendevald, som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden, att närvara vid sammanträden för att lämna upplysningar.
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

15 § Presidium
Taxe- och avgiftsnämndens presidium ska bestå av ordföranden och vice
ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att:


leda taxe- och avgiftsnämndens arbete och sammanträden,



kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,



kalla ersättare,



inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är utredda,



se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.
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17 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom
eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under längre tid. Ersättaren
fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till taxe- och avgiftsnämndens
sekreterare eller någon annan anställd vid administrativa avdelningen i Hallsbergs
kommun. Avdelningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne
ska tjänstgöra.

19 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in
från den kommun vars ledamot är förhindrad att delta och i andra hand från den
kommun som står närmast efter i den ordning på kommunerna som anges i 9 §
och därefter från övriga kommuner enligt samma turordning.
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.

20 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärenden får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
den tidpunkt som har fastställt för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller
vid omedelbar justering.
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22 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Taxe- och avgiftsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas
anslagstavlor.

23 § Delgivning
Delgivning med taxe- och avgiftsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar.

24 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden och kontrasigneras
av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska
underteckna handlingar.

25 § Diarium och arkiv
Taxe- och avgiftsnämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
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Bilaga – Personuppgiftsbiträde
Kommunstyrelsen
Personaladministration
Ändamål

Personaladministrativa ändamål, såsom
rekryteringsprocess, anställning och upphörande av
anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete,
löneöversyn, rehabilitering samt
kompetensutveckling.

Kategorier av
registrerade

Anställda

Kategorier av
personuppgifter

I huvudsak namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer, anställningsuppgifter,
löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet,
anhöriguppgifter, omdömen,

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning i de system som används, låsta
arkiv med fysiska personakter

Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.

Ekonomihantering
Ändamål

Föra kund- och leverantörsregister, administrera
användare i ekonomisystemet, attestförteckning och
delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor.
Analysera och budgetera personalkostnader.
Utbetalning till privat kontonummer m.m.

Kategorier av
registrerade

Anställda, förtroendevalda, brukare

Kategorier av
personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är namn,
förvaltning, användar-id, kostnadsställe,
personnummer, adress, anställningsgrad,
sjukfrånvaro, semesterlön, fakturanummer,
kundnummer,

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i
pärm i låst förvaring.
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Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.

Nämndshantering
Ändamål

Att genomföra nämndsammanträden

Kategorier av
registrerade

Anställda, förtroendevalda

Kategorier av
personuppgifter

Anställda: namn, e-postadress, telefonnummer,
befattning
Förtroendevalda: namn, e-postadress,
telefonnummer, partitillhörighet

Tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning, protokoll med handlingar i låst
förvaring.

Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras och bevaras i
enlighet med kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.
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vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ks §

2020-10-12

181
(195)

151

KS 2020/565

Förslag till ändrat avtal och nytt reglemente för taxe- och
avgiftsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen antar förslaget till nytt avtal för den gemensamma taxe-och
avgiftsnämnden.
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt reglemente för taxe-och
avgiftsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har tagit fram förslag till ett nytt avtal
och till ett nytt reglemente. Förändringarna i reglementet är främst en anpassning till
nya tider i form av att deltagande på distans regleras samt att ett
personuppgiftsbiträdesavtal finns med som bilaga.
Förändringarna i avtalet tydliggör att även de få avgifterna inom LSS omfattas av
verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-08-05
Nuvarande samverkansavtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Nuvarande reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt avtal för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Taxe-och avgiftsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

162
(195)

Tid och plats
Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 16.15- 19.30 i Stora Salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KD) §§ 141-161
Tommy Bengtsson (M), tjänstg ers.
Leif Skeppstedt (S) tjänstg. ers
Håkan Östlund MP
Lars-Göran Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Tiina Rokka (V)

Monica Granström (S)
Lars Nilsson (S)
Robert Davidsson (C)
Hans Jonsson (S D)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghie1m, ekonomichef §§ 140- 141
Therese Allard, Sörmland Vatten §§ 134 - 137
Siri Ward, miljösamordnare §§ 134-137
Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg
Josefin Frank, upphandlingssamordnare §§ 138 - 140
Claes Pohlmann, trafikingenjör §§ 134-136

Deltagande på distans
Lennart Andersson, Elin Höghielm och Claes Pohlmann deltog på distans via video länk.

Paragrafer

134 - 162

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerande
Charlotte Prennfors
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

163

2020-10-12

(195)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-21

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

142
(xx)

Kf §

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

KS 2020/336 – Beslut om efterträdaval

-

KS 2020/534 – Beslut om efterträdaval

-

KS 2020/505 – Beslut om efterträdaval

-

KS 2020/562 – Beslut om efterträdaval

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT

LANSSTYRELSEN

LJJ Södermanlands län

2020-06-29

Dnr: 201-5007-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
15 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Pia Windahl
Ny ersättare: Bertil Kristoffersson
Avgången ledamot: Anna Lindner
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker

Ledamot

Ersättare

Ing-Mari F rössevi
Robert Davidsson
Pia Windahl *

1. Jan Öhman
2. Bertil Kristoffersson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

~

Erik Forsström

Kopia till
Vingåker
Ny ledamot
Ny ersättare

C
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

t1! Södermanlands län

2020-10-06

D nr: 201-7024-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
14 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Jan Öhman
Ny ersättare: Arne Persson
Avgången ledamot: Pia Windahl
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker
Ledamot

Ersättare

Ing-Mari Frössevi
Robert Davidsson
Jan Öhman *

1. Bertil Kristoffersson
2. Arne Persson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Rebecka Klereus
Kopia till
Vingåkers kommun
Ny ledamot
Ny ersättare

C
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

~ Södermanlands län

2020-10-06

Dnr: 201-7025-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
14 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Vingåker
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Bertil Kristoffersson
Ny ersättare: Elisabeth Gillerstrand
Avgången ledamot: Jan Öhman
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker
Ledamot

Ing-Mari Frössevi
Robert Davidsson
Bertil Kristoffersson

Ersättare
l . Arne Persson
2. Elisabeth Gillerstrand *

*

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

~

Rebecka Klereus
Kopia till
Vingåkers kommun
Ny ledamot
Ny ersättare

C
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BESLUT
2020-10-06

LÄNSSTYRELSEN

lZ, Södermanlands län

Dnr: 201-7023-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
14 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Vingåker
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Inga Bengtsson
Avgången ersättare: Märta Bolzek
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Vingåker

Ledamot

Ersättare

Tiina Rokka
Kameran Elgailani

l. Sameh Kanan
2. Inga Bengtsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stora torget 13, 611 86
NYKÖPING inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

~
Rebecka Klereus
Kopia till
Vingåker
Ny ersättare
V
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

143
(xx)

Kf §

KS 2020/388

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Hans Wallentin (SD) från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Hans Wallentin (SD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-10-09
Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

144
(xx)

Kf §

KS 2020/505
KS 2020/181

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (V) till ny ersättare i valberedningen
efter Märta Bolzek (V).
2. Kommunfullmäktige utser xx (KD) till ny ersättare i
valberedningen efter Bo Sävhammar (KD).
Sammanfattning av ärendet
Märta Bolzek (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i valberedningen.
Bo Sävhammar (KD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i valberedningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-09-11
Begäran om entledigande 2020-03-11
Beslutet skickas till
Berörda
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | 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/

-----Ursprungligt meddelande----Från: Märta Bolzek <marta.bolzek@bahnhof.se>
Skickat: den 11 september 2020 11:20
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Att avgå
Hej Anna.
Jag hoppas det räcker med ett mail annars får jag skriva ett brev till dig.
Jag sitter som ersättare i den Kommunala valberedningen för Vänsterpartiet och vill ställa min plats till förfogande från och med idag den 11 september 2020
Mvh Märta Bolzek

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | 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/
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

123
(125)

KS 2020/388
KS 2020/415
KS 2020/487
KS 2020/505
KS 2020/534
KS 2020/562

Kf § 93

Begäran om entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
I.
I. Kommunfullmäktige tar tillbaka beslutet Kf §§ 79/2020 p.3 gällande entledigande
av Fredrik Andersson (M) från uppdraget som ledamot ii folkhälsoberedningen.
2. Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Andersson (M) från sitt uppdrag som
ersättare ii krisledningsnämnden.
krisledningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige entledigar Anna Lejon (M) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige entledigar Kaisa Komulainen-Nilsson (S) från sitt uppdrag
som ledamot i patientnämnden.
5. Kommunfullmäktige entledigar Märta Bolzek (V) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och som ersättare i valberedningen.
6. Kommunfullmäktige entledigar Pia WindahI
Windahl (C) från sitt uppdrag som ledamot ii
kommunfullmäktige.
7. Kommunfullmäktige entledigar Jan Öhman (C) från sitt uppdrag som ersättare ii
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med ett tillbakadragande av begäran om
p.3.. Detta eftersom
entledigande som ledamot ii folkhälsoberedningen, Kf § 79/2020 p.3
uppdraget erhålls ii egenskap av uppdraget som vice ordförande ii barn-och
utbildningsnämnden.
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.
Anna Lejon (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen.
Kaisa Komulainen-Nilsson (S) har inkommit med begäran om att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i patientnämnden.
Märta Bolzek (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare ii kommunfullmäktige och som ersättare ii valberedningen.

Windahl (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
Pia WindahI
som ledamot i kommunfullmäktige.
kommunfullmäktige.
Jan Öhman (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare ii kommunfullmäktige. ·
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

124
(125)

Beslutsunderlag
Besluts underlag
Tillbakadragande av begäran om entledigande 2020-06-16
2020-06- I 6
Kf §§ 79/2020
Begäran om entledigande 2020-06-15
2020-06-16
Begäran om entledigande 2020-0616
Begäran om entledigande 2020-07-27
Begäran om entledigande 2020-08-11
Begäran om entledigande 2020-08-30
Begäran om entledigande 2020-09-10

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregi stret
Berörda
Kommunstyrelsen
Patientnämnden
Länsstyrelsen

Justerandes sign

11
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Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

106
(125)

Tid och plats
Måndagen den 14 september 2020, kl. 14.00
-17:00 Åbrogården
14.00-17:00
Åbrogården,, stora salen ii Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Åteg (S), l1 :e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Glenn Christensen (S)
Therese Palm (S)
Kristina Jonsson (S)
Ulrika Grave (SO)
(SD)
Lars-Göran Karlsson (SO)
(SD)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
(SD)
Jan Karlsson (SO)
(SD)
Lilija Eriksson (SO)
(SD)
Charlotte Prennfors (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Nodemar (M)
Christer Nodernar
Marika Björkdal (M)
(ng-Mari Frössevi (C)
Ing-Mari
Davidsson (C)
Robert Oavidsson
Tiina Rokka (V)
Enrique Oiaz
Diaz (KO)
(KD)
Anders Lundström (VTL)
Håkan Östlund (MP)
Irene Sandqvist (-)

Erika Rask (S)
Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Christina Hallin (M
P)
(MP)
Lola Östlund (MP)

Paragrafer
Datum för justering
Sekreterare

Övriga deltagare
Stefan Carpman, Sörm
land vatten och avfall
Sörmland
Helen Sy
lvefjord, Sörm
land vatten och avfall
Sylvefjord,
Sörmland
Kent Rosenberg § 87
Anna Olsson, sekreterare

81-94
81
-94

2~,g
2~~

Ordförande

Justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14

107
(125)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Datum för anslagsuppsättande

2020-09-22

Datum för anslagsnedtagande

2020-10-13

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

V(f
JIJi\
tcr ~
~ J/YI

Anna Olsson

sign
Justerandes si
gn

Utdragsbestyrkande

313

Page 1 of 1

Säger härmed upp min plats i valberedningen
Med vänlig hälsning,
Bo Sävhammar
Kristdemokraterna
Skickat från min iPad
Bo Sävhammar
Åkergatan 2
643 31 VINGÅKER
+46151-51 14 02
+4673 038 56 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

54
(54)

KS 2020/104
KS 2020/181
KS 2020/128

Kf § 38

Begäran om entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
l.
1. Kommunfullmäktige entledigar Mensud Vrana (S) från sitt uppdrag som ersättare i
krisledn
ingsnämnden.
krisledningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige entledigar Bo Sävhammar (KO) från sitt uppdrag som
ersättare ii valberedningen.
3. Kommunfullmäktige entledigar Tonny Adrelius (C) från sitt uppdrag som ersättare
ii kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Mensud Vrana (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare ii krisledningsnämnden.
Bo Sävhammar (KO) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare ii valberedningen.
Tonny Adrelius (C) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare ii kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Besluts underlag
Begäran om entledigande 2020-02-14
Begäran om entledigande 2020-03-11
Begäran om entledigande 2020-02-24

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret
F örtroendemannaregistret
Länsstyrelsen
Berörda

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

30
(54)

Tid och plats
Måndagen den 20 april 2020, kl. 14.00 --15:25,
15 :25, Stora salen, Äbrogården
Åbrogården i Vingåker.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Viking Jonsson (S), ordf.
Åteg (S), l:e
I :e vice ordf.
Anna Äteg
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf,
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Irene Sandqvist (M)
Robert Oavidsson (C)
Anna Lindner (C)
Tiina Rokka (V)
Enrique Oiaz
Diaz (KO)

Paragrafer

Övriga deltagare
Elin Höghielm, ekonomichef
ekonomichef§§ 25
Sören Ericsson, ordförande i
kommunrevisionen § 26
Anna Olsson, sekreterare

23-38

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Louise Karlsson
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SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-04-20

31
(54)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatu m

2020-04-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande
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Anna Olsson

.·

Utdrags
bestyrkande
Utdragsbestyrkande
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