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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 23 november 2020, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen i Vingåker/ via Teams

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Frågor från allmänheten
Frågor från fullmäktigeledamöter
Ärenden

Föredragande

1. Föredragning VSR om handlingsprogrammet

Mattias Gårdholt
Räddningschef

2. Interpellation och svar
3. Inkomna medborgarförslag
4. Inkomna motioner
5. Svar på motion om att öka antalet skoldagar
6. Förslag till kommunal skattesats 2021
7. Kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022 – 2023
8. Utbetalning av partistöd 2021
9. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening
10. Kommuninvest – borgensförbindelse regressavtal och garantiavtal
(beslutet måste tas om)
11. Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för kommunens
verksamheter
12. Revidering av plan-och bygglovstaxa
13. Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
14. Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten (VA-taxa) 2021
15. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet (renhållningstaxa) 2021
16. Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämnden
17. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
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18. Handlingsprogram för Västra Sörmlands räddningstjänst 2021 – 2023
19. Revidering av allmänna bestämmelser för användande av vatten-och
avloppsanläggning
20. Nominering av representant till Leader Sörmlands LAG/styrelse
21. Sammanträdestider 2021
Inkomna ärenden och delgivningar
22. Delgivningar
23. Begäran om entlediganden
Valärenden
24. Fyllnadsval
Välkommen!
Viking Jonsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare

2

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

150
(xx)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

151
(xx)

Kf §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Fråga till ks ordförande Anneli Bengtsson.
Jag undrar om säsongs influensa vaccinet. Som en del av dom kommun anställda erbjuds gratis.
Kommer vaccinet att erbjudas förskole personal och andra personer som träffar många människor.
Kan ge en trygghet för alla så att sjukfrånvaron minskar.

Lars-göran Karlsson SD Vingåker
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

152
(xx)

Kf §

Föredragning av VSR av handlingsprogrammet
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Representanter för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund berättar om
handlingsprogrammet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

153
(xx)

Kf §

KS 2020/708

Interpellation om implementering av beslut om
barnkonventionen
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tiina Rokka (V) ställer en interpellation till ordförande i barn-och
utbildningsnämnden, Ing-Mari Frössevi (C), ordförande i socialnämnden, Robert
Skoglund (S) och ordförande i kultur-och fritidsnämnden, Caisa Sävheden Larsson (S)
angående implementeringen av kommunfullmäktiges beslut angående
barnkonventionen.
” Vänsterpartiet lämnade in en motion den 25 februari 2019. Där yrkade Vänsterpartiet
på att Kommunfullmäktige skulle ge i uppdrag till förvaltningsledningen
att ansvara för att samtliga kommunanställda, tjänstemän och politiker i Vingåkers
kommun får utbildning i innehållet i FN:s konventionen om Barns
rättigheter. Samt att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att
ansvara för att det utformas och införs en barnchecklista som
tillämpas vid varje beslut.
Den 23 september 2019 antog KF ett enhälligt beslut av motionen. Med punkterna
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningen ”Barnkonvention- från teori till
praktik” ska genomföras med alla anställda före utgången av
2020. Utbildningen får anpassas efter den enskilda verksamhetens behov.
2. Kommunfullmäktige beslutar att barnchecklista ska finnas tillgänglig som stöd i
beredning av beslut i kommunen
3. Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående anse motionen vara besvarad
Vi från Vänsterpartiet önskar svar på frågorna
1. Hur har personalen tagit till sig av utbildningen?
2. Hur långt har man hunnit inom nämndens verksamhetsområden med utbildningen?
Beslutsunderlag
Interpellation 2020-11-06
Beslutet skickas till
Frågeställaren

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/

Från: Tiina Rokka <Tiina.Rokka@vingaker.se>
Skickat: den 6 november 2020 14:20
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: interpellation

Interpellation till ordförande i Barn och utbildningsnämnden, till ordförande i Socialnämnden, till ordförande i Kultur och fritidsnämnden, till
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Barnkonventionens implementerande i Vingåkers kommun

Vänsterpartiet lämnade in en motion den 25 februari 2019. Där yrkade Vänsterpartiet på att Kommunfullmäktige skulle ge i uppdrag till förvaltningsledningen
att ansvara för att samtliga kommunanställda, tjänstemän och politiker i Vingåkers kommun får utbildning i innehållet i FN:s konventionen om Barns
rättigheter. Samt att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningsledningen att ansvara för att det utformas och införs en barnchecklista som
tillämpas vid varje beslut.
Den 23 september 2019 antog KF ett enhälligt beslut av motionen. Med punkterna
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningen ”Barnkonvention- från teori till praktik” ska genomföras med alla anställda före utgången av
2020. Utbildningen får anpassas efter den enskilda verksamhetens behov.
2. Kommunfullmäktige beslutar att barnchecklista ska finnas tillgänglig som stöd i beredning av beslut i kommunen
3. Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående anse motionen vara besvarad.

Vi från Vänsterpartiet önskar svar på frågorna
1. Hur har personalen tagit till sig av utbildningen?
2. Hur långt har man hunnit inom nämndens verksamhetsområden med utbildningen?

Tiina Rokka
Vänsterpartiet

Med vänlig hälsning
Tiina Rokka
Barn- och Utbildningsförvaltningen
| Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: | 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/

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 me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

154
(xx)

Kf §

KS 2019/597

Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen Utöka antalet skoldagar.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. I motionen står att ”vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan
utan att vara behöriga till vidare studier på gymnasiet. Det här är ett stort
misslyckande och som ett led i att motverka detta bör grundskolan i Vingåker utöka
antalet skoldagar och med det antalet undervisningstimmar.”

Slutligen yrkar Moderaterna att ”Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar
till 183 per läsår från dagens 178 från och med läsåret 2021.”
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande barn och utbildningsnämnden 2020-02-12
Motion
Protokollsutdrag BoU § 2020
Protokollsutdrag Au § 162/2020
Protokollsutdrag Ks § 184/2020
Beslutet skickas till
Barn-och utbildningsnämnden

Motionsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-02-12
Handläggare

My Zinderland
0151-193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2019/323

Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Utöka antalet skoldagar.
Beskrivning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. I motionen står att ”vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan
utan att vara behöriga till vidare studier på gymnasiet. Det här är ett stort
misslyckande och som ett led i att motverka detta bör grundskolan i Vingåker utöka
antalet skoldagar och med det antalet undervisningstimmar.”
Slutligen yrkar Moderaterna att ”Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar till
183 per läsår från dagens 178 från och med läsåret 2021.”
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningens kansli.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-25 beslutade kommunfullmäktige att
skicka motionen vidare till barn-och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att motionen om utökat antal skoldagar
avslås.
Förvaltningens ståndpunkt utgår från följande tre punkter:
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1.Vetenskapliga belägg saknas för samband mellan nedlagd tid och studieresultat
Vetenskapligt belagda slutsatser visar att det inte är mängden tid en elev lägger på
skolarbete som är den bästa indikatorn på inlärning hos elever (se bland annat
Cooley och Lones, Clark, och Smyth). Istället har man funnit att det är hur
undervisningen läggs upp som spelar större roll (se bland annat Smyth, Ben-Peretz
och Bromme, Kane, och Gándara).
2.Ökat antal skoldagar för elever ger minskat antal dagar för planering av
likvärdig undervisning av god kvalitet för lärare
Det är under läsårets så kallade K-dagar, kompetensutvecklingsdagar, som
pedagogerna i stor utsträckning bereds möjlighet till att arbeta med undervisningens
upplägg. Detta sker bland annat genom gemensam kompetensutveckling, pedagogiska
diskussioner, gemensam planering och skapande av samsyn hos skolans
personalgrupp. K-dagarna är förlagda till dagar då eleverna är lediga.
I Vingåkers kommun är idag 194 arbetsdagar utlagda för kommunalt anställda lärare
som har ferietjänst. Då eleverna i dagsläget har 178 skoldagar medför detta att
kommunens lärare har 16 kompetensutvecklingsdagar.
En utökning av antalet skoldagar för eleverna, från 178 till motionens 183, innebär att
antalet K-dagar för lärare skulle minskas till 11.
Detta innebär att ett ökat antal skoldagar för eleverna snarare skulle kunna leda till
sämre resultat för eleverna, då pedagogernas möjligheter att arbeta med
undervisningens upplägg skulle minska, och det är hur undervisningen läggs upp som
spelar en avgörande roll för elevens resultat.
3. Skolan bör först och främst säkerställa att alla elever fullgör 178 skoldagar per
läsår
I motionen beskrivs att ett syfte med att utöka antalet skoldagar är att ”öka
möjligheterna för eleverna att hinna uppnå de grundläggande kunskapskraven.”
I Vingåkers kommun har eleverna i dagsläget 178 skoldagar. Vid en kontroll av
högstadieelevers skolfrånvaro under höstterminen 2019 kan man se att i vissa av
klasserna är klassens sammanlagda frånvaro så hög som nästan 18 procent av
studietiden.
Förvaltningen anser därför att skolan först och främst bör arbeta med att säkerställa att
alla elever fullgör sina 178 skoldagar per läsår, i betydligt större utsträckning. Detta
bör kunna uppnås genom restriktivare hållning när det gäller beviljande av ledighet,
samt genom ökat hälso- och närvarofrämjande arbete.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för Barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Motion Utöka antalet skoldagar
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Anders Danielsson
Barn- och utbildningschef

12

2020-02-13

Motion ”Utöka antalet skoldagar”
Vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan utan att vara behöriga till vidare
studier på gymnasiet. Det här är ett stort misslyckande och som ett led i att motverka
detta bör grundskolan i Vingåker utöka antalet skoldagar och med det antalet
undervisningstimmar.

Bakgrund
Det är många elever och lärare som tydligt uttrycker att arbetsmiljön är stressig i
skolan. Vi ser också ett ökande behov av att tidigare upptäcka barn med behov av
särskilt stöd. En ytterligare utökad garanterad undervisning skulle därför kunna vara
ett led i att minska stressen och öka möjligheterna för eleverna att hinna uppnå de
grundläggande kunskapskraven. Att våra elever går ut grundskolan med
grundläggande kunskaper är idag ett av de viktigaste verktygen skolan kan ge till
våra unga för fortsatta studier och är i förlängningen ett verktyg till egen försörjning.
OECD-genomsnittet ligger på 185 dagar per läsår och i Vingåker har eleverna 178
dagar. Om vi verkligen menar allvar med att vi vill höja resultat, betyg och
meritvärden måste vi se över de faktiska förutsättningarna för våra barn och
ungdomar att uppnå detta. En utökning av antalet skoldagar kan vara en sådan
åtgärd. Det är Moderaternas mening att vi bör undersöka alla tänkbara åtgärder för
att höja kvaliteten på den utbildning vi kan erbjuda våra elever. En skola av hög
kvalitet som möjliggör klassresor och som försörjer våra företag med kompetent
arbetskraft bör vara en av våra främsta prioriteringar.
Vi är en liten kommun som trots svåra ekonomiska tider lägger en ansenlig del av
budgeten på skolan. Ett utökat skolår innebär vissa kostnader men om vi verkligen
menar allvar med vår ambition att höja våra skolresultat måste denna del av den
kommunala verksamheten få kosta.

Förslag
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
Att

Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar till 183 per läsår från
dagens 178 från och med läsåret 2021.

Fredrik Andersson
Moderaterna i Vingåker
2019-11-03
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-11

36 (41)

BoU § 30

BU 2019/323

Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Utöka antalet skoldagar.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. I motionen står att "vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan
utan att vara behöriga till vidare studier på gymnasiet. Det här är ett stort
misslyckande och som ett led i att motverka detta bör grundskolan i Vingåker utöka
antalet skoldagar och med det antalet undervisningstimmar."
Slutligen yrkar Moderaterna att "Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar till
183 per läsår från dagens 178 från och med läsåret 2021."
Reservation
Fredrik Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-12
Motion om att utöka antalet skoldagar
Protokollsutdrag bam- och utbildningsutskott 2020-02-26
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-20

186
(195)

KS 2019/597

Au § 162

Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige avslår motionen Utöka antalet skoldagar.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. I motionen står att "vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan
utan att vara behöriga till vidare studier på gymnasiet. Det här är ett stort
misslyckande och som ett led i att motverka detta bör grundskolan i Vingåker utöka
antalet skoldagar och med det antalet undervisningstimmar."
Slutligen yrkar Moderaterna att "Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar till
183 per läsår från dagens 178 från och med läsåret 2021."

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer barn-och utbildningsnämndens förslag till beslut mot
bifallsyrkandet.
Ordförande finner att utskottet besluter enligt barn-och utbildningsnämndens förslag
till beslut.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande barn och utbildningsnämnden 2020-02~ 12
Protokollsutdrag BoU § 2020
Motion

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

221
(232)

KS 2019/597

Ks § 184

Svar på motion om att utöka antalet skoldagar
Kommunstyrelsen beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen Utöka antalet skoldagar.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Andersson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun. I motionen står att "vi ser ett stort antal elever lämna grundskolan
utan att vara behöriga till vidare studier på gymnasiet. Det här är ett stort
misslyckande och som ett led i att motverka detta bör grundskolan i Vingåker utöka
antalet skoldagar och med det antalet undervisningstimmar."
Slutligen yrkar Moderaterna att "Vingåkers kommun ska utöka antalet skoldagar till
183 per läsår från dagens 178 från och med läsåret 2021."

Yrkanden
Ing- Mari Frössevi (C), Håkan Östlund (MP), Robert Skoglund (S), Tiina Rokka (V)
och Lars-Göran Karlsson (SO) yrkar bifall till barn-och utbildningsnämndens förslag
till beslut.
Charlotte Prennfors (M) och Tommy Bengtsson (M) yrkar på bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot
bifallsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen beslutar enlig barn-och utbildningsnämndens förslag
till beslut.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) och Tommy Bengtsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 162/2020
Tjänsteutlåtande barn och utbildningsnämnden 2020-02-12
Protokollsutdrag BoV § 2020
Motion

Beslutet skickas till
Barn-och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

155
(xx)

Kf §

KS 2020/544

Förslag på kommunal skattesats 2021
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 22, 67 kronor
per skattekrona vilket är oförändrat jämfört med 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen senast oktober månads utgång föreslå
den kommunala skattesatsen för nästföljande år. Kommunallagen reglerar vidare att
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen senast november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för Vingåkers kommun uppgår under år 2020 till 22,67
kronor per skattekrona. Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska
inriktning som utgör den styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon
förändring av den kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2021 varför den
kommunala skattesatsen föreslås till 22,67 kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen på sitt
sammanträde den 23 november då även kommunplan med budget 2021 och
flerårsplan 2022 - 2023 ska fastställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-03
Protokollsutdrag Ks 152/2020
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2020-09-03
Handläggare

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

KS 2020/544

Kommunal skattesats 2021 - förslag
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa den kommunala skattesatsen till 22,67 kronor per skattekrona, vilket är
oförändrat jämfört med 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen senast oktober månads utgång föreslå
den kommunala skattesatsen för nästföljande år. Kommunallagen reglerar vidare att
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen senast november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för Vingåkers kommun uppgår under år 2020 till 22,67
kronor per skattekrona. Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska
inriktning som utgör den styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon
förändring av den kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2021 varför den
kommunala skattesatsen föreslås till 22,67 kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen på sitt
sammanträde den 23 november då även kommunplan med budget 2021 och
flerårsplan 2022-2023 ska fastställas.
Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under
det följande året (KL 11 kap, 6§, 8§). Detta brukar vanligtvis göras i anslutning till att
kommunstyrelsen behandlar förslag till kommunplan med budget för nästkommande
år. Under 2020 sker kommunstyrelsens budgetsammanträde den 9 november varför
förslag till skattesats behöver hanteras separat av kommunstyrelsen i oktober.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska inriktning som utgör den
styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon förändring av den
kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2021 varför kommunledningsförvaltningens
förslag är att den kommunala skattesatsen fastställs till 22,67 kronor per skattekrona i
kommunalt skatteuttag (en skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst
och är en räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för
kommunalskatt.) Den föreslagna skattesatsen är oförändrad jämfört med år 2020.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens förslag till skattesats
ska hanteras av kommunfullmäktige i samband med att förslag till kommunplan med
budget ska fastställas den 23 november. Detta innebär således att ärendet behöver
”pausa” för att sedan återkomma tillsammans med kommunplansärendet. Det är mer
logiskt att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen i samband med att kommunplan
med budget fastställs än att skattesatsen fastställs separat av kommunfullmäktige vid
ett tidigare sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad jämfört med 2020.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

Kommunal skattesats är avgörande för
kommunens skatteintäkter, möjliggör
finansiering av kommunens verksamheter.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

20

vingaker.se

4 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Kommunal skattesats är avgörande för kommunens
skatteintäkter, möjliggör finansiering av
kommunens verksamheter.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommunal skattesats är avgörande för kommunens
skatteintäkter, möjliggör finansiering av
kommunens verksamheter.
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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 ☐
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På vilket sätt?

Den kommunala skattesatsen fastställs för att generera skatteintäkter till
kommun, vilka behövs för att finansiera verksamheter, tex skola, förskola,
kulturskola, som kommer kommunens barn och unga till del.
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

185
(195)

KS 2020/544

Ks § 154

Förslag på kommunal skattesats 2021
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 22, 67 kronor per
l.
oförändrat jämfört med 2020.
skattekrona vilket är ofårändratjämfört

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen senast oktober månads utgång föreslå
den kommunala skattesatsen för nästföljande år. Kommunallagen reglerar vidare att
utgång.
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen senast november månads utgång.
Den kommunala skattesatsen för Vingåkers kommun uppgår under år 2020 till 22,67
kronor per skattekrona. Kommunledningsförvaltningen har, utifrån den strategiska
inriktning som utgör den styrande majoritetens politiska plattform, uppfattat att någon
förändring av den kommunala skattesatsen inte är aktuell till 2021 varför den
kommunala skattesatsen föreslås till 22,67 kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala skattesatsen på sitt
sammanträde den 23 november då även kommunplan med budget 2021 och
flerårsplan 2022 - 2023 ska fastställas.

Yrkanden
genomföras en tillfållig
tillfällig
Tiina Rokka (V) gör ett ändringsyrkande, att det ska genomfåras
för att stötta
skattehöjning för 2021 på 30 öre och skattehöjningen ska öronmärkas får
barn- och utbildningsnämnden.

Ordförande, Charlotte Prennfors (M) och Lars -Göran Karlsson (SO) yrkar avslag på
ändringsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot ändringsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag.

Reservation
Tiina Rokka (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Besluts underlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-03

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
i enheten
Ekonom ienheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

162

2020-10-12

(195)

Tid och plats
Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 16.15- 19.3
19.300 i Stora Salen, Abrogården
Åbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)
§§ 141-161
(KO)§§
Tommy Bengtsson (M), tjänstg ers.
ers.
Leif Skeppstedt (S) tjänstg.
tjänstg. 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,
Hed in, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef
§§ 140- 141
ekonomichef§§
Therese Allard, Sörm
land Vatten
§§ 134 - 137
Sörmland
Vatten§§
Siri Ward, miljösamordnare
§§ 134-137
miljösamordnare§§
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
videolänk..

Paragrafer

134 - 162

Sekreterare

. [~(Y)~~g~.
[~(V)~ . -~~~~.hh..90.
'.9 0. . ......................
·• .
Emm~e,gst'~~

Ordförande

Justerande

~.................>(!4~.

......

A];;;n~ . . .... . . . . . . ... ......
Charlotte Prennfors

29

vingaker.se

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

163
(195)

2020-10-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-22

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

............
b.~~~
...........................
-~-rr-~· . .- ..... ............. . ...... ..
~

~ D..,-, Q ~ ~

Emma Bergström

Utdrags
bestyrkande
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

30

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

156
(xx)

Kf §

KS 2020/108

Kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 20222023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2021 fastställs till 9.100 personer (1
november 2020) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 1,0 mkr från och med 2021 avseende planarbeten.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram
för gymnasieskolan med 4.359 tkr från och med år 2021.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens investeringsbudget under
2021 med 0,5 mkr avseende brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt
verksamhetssystem.
6. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3.228 tkr årligen under åren 2021 - 2024
för investeringar i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd asfalteringsplan.
Investeringen genomförs med synnerliga skäl, det vill säga att finansiering kan ske
genom upplåning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att avslå övriga äskanden från nämnderna.
8. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 173,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2021 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
12. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
13. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2021 och flerårsplan för 2022-2023.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av corona-pandemin beslutades under våren att årets budgetprocess
skulle skjutas fram till hösten. Detta medförde att kommunfullmäktige inte fastställde
nämndernas ekonomiska ramar på sitt sammanträde i juni. Utgångsläget inför höstens
arbete med förslag till kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan för 20222023 är därför den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019
avseende budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022. Därtill har kommunstyrelsen i
mars beslutat om planeringsdirektiv för 2021 - 2023 som innebär att inga
uppräkningar av de ekonomiska ramarna gällande löneökningar, hyres- eller andra
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

157
(xx)

kostnadsökningar ska göras. Därför föreslås nämndernas ekonomiska ramar kvarstå på
2020 års nivå. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet
med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis
pensionskostnader. Kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad
ekonomi.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023
Barn- och utbildningsnämndens äskande av utökad budgetram gällande
gymnasieskolan, BoU § 78/2020.
Socialnämndens äskande om utökad investeringsbudget med anledning av brukarlarm
säbo samt verksamhetssystem, Sn §123/2020.
Samtliga nämnders konsekvensbeskrivningar inför budget 2021
Beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans, Kfn § 51/2020
Beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans, Kfn § 56/2020
Protokollsutdrag Au § 170/2020
Protokollsutdrag Ks § 176/2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2020-10-20
Handläggare

Elin Höghielm
0151-19116, 073-066 38 9
elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/108

Förslag till kommunplan med budget 2021 och
flerårsplan 2022-2023
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag år 2021 fastställs till 9.100 personer (1 november 2020) och
därefter en årlig ökning med 25 personer.
Utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram med 1,0 mkr från och med
2021 avseende planarbeten.
Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda kostnaderna för
bostadsanpassningsbidrag.
Utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan med
4.359 tkr från och med år 2021.
Utöka socialnämndens investeringsbudget under 2021 med 0,5 mkr avseende
brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt verksamhetssystem.
Avsätta 3.228 tkr årligen under åren 2021-2024 för investeringar i enlighet
med av kommunstyrelsen fastställd asfalteringsplan. Investeringen genomförs
med synnerliga skäl, det vill säga att finansiering kan ske genom upplåning.
Avslå övriga äskanden från nämnderna.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021 såsom för egen skuld för AB
Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 176,4 mkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021 såsom för egen skuld för
Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021 såsom för egen skuld för
Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 173,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Fastställa borgensavgiften för 2021 för AB Vingåkershem och Vingåkers
Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på utnyttjad borgen vid
föregående års bokslut.
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12.
13.

Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där
inte undantag stadgas enligt momslagen.
I övrigt godkänna kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan för 20222023.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av corona-pandemin beslutades under våren att årets budgetprocess
skulle skjutas fram till hösten. Detta medförde att kommunfullmäktige inte fastställde
nämndernas ekonomiska ramar på sitt sammanträde i juni. Utgångsläget inför höstens
arbete med förslag till kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan för 20222023 är därför den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019
avseende budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022. Därtill har kommunstyrelsen i
mars beslutat om planeringsdirektiv för 2021-2023 som innebär att inga uppräkningar
av de ekonomiska ramarna gällande löneökningar, hyres- eller andra kostnadsökningar
ska göras. Därför föreslås nämndernas ekonomiska ramar kvarstå på 2020 års nivå.
Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet med senaste
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vidare har
vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis pensionskostnader. Kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs i enlighet med kommunstyrelsens
planeringsdirektiv till 9.100 personer den 1 november 2020 och därefter en årlig
ökning med 25 personer. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att
samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 1,0 mkr från och med år 2021
motsvarande kostnaden för planarbeten. Ändrade redovisningsprinciper gör att
kostnaderna för detaljplaner från och med 2019 ska redovisas som drift och inte som
investering. Med anledning av att kommunens kostnader för gymnasieskolan inte går
att påverka föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden
erhåller 4.359 tkr i utökad budgetram för gymnasieskolan från och med år 2021.
Socialnämnden har äskat en utökning av investeringsbudgeten för år 2021 med 0,5
mkr avseende nya brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt
verksamhetssystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att båda dessa beviljas.
Vidare har kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 12 oktober 2020 beslutat att
anslå medel under en fyraårsperiod avseende asfalteringsarbeten. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 3.228 tkr avsätts årligen under åren 2021-2024 som
investering med synnerliga skäl för verkställande av investeringar enligt asfaltsplanen.
Finansiering kan därmed ske genom upptagande av lån.
Övriga äskanden från nämnderna föreslås att avslås.
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Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är
hämtade från SKRs oktoberprognos (cirkulär 20:39).
Budgetberäkning för 2021

Förslag Ksau 2020-11-03
Budget

KS -direktiv
Finansen

2020

591 998
5 835
1 100
-18 740
-1 294
1 019
-2 000
-7 469
1 500
571 949

Kommunstyrelsen

-104 171

Kommunbidrag Viadidakt

Viadidakt extra åtgärder försörjningsstöd
Kollektivtrafik
Korrigeringar avskrivningar
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Ökat PO från finansen
Kultur och fritid

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Föränd Förslag Beräkning
Löner
hyror lokalvårdköp verks övrigt
budget jmf
prio
budget
Plan 21
2021

571 949

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl. Raden för ÄO
Bidrag flyktingmot. samt extra bidrag
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS
Utdelning avkastningskrav V-hem
Summa:
varav
KS oförutsedda
Kommunbidrag VSR

Cirkulär 20:39

Befolkning: 9.100 personer för skatt/statsbidrag

Nettoramar inkl interna poster

15 515
-5 835
-1 100
-52
-2 254
0
0
-1 500
4 774
0

0

0

0

-619
-8 894
-13 213
-600
-8 942
-1 541
-771
-28
-2 171
-15 806

-307

0

0

0

0

-619
-9 054
-13 713
-600
-9 249
-1 541
-771
-28
-2 171
-15 806

Ökat PO från finansen
Korrigering avskrivningar
Utökad ram drift Säfstaholms slott
Samhällsbyggnad

Barn/utbildning

Socialnämnden

varav
Hyresökning ombyggnation hemtjänst
Från KS resurs 2020
Utökning försörjningsstöd
Ökat PO från finansen
Korrigeringar avskrivningar
Hyresökning 2,5%

TOTALT, budgeterat resultat
1 % överskott av skatter o statsbidrag

Differens till 1% resultatmål

616 401
0
1 978
-16 503
-1 294
-1 235
-1 109
-7 469
0
0 590 769

-1 788

0 -106 926

-619
-9 054
-13 713
-600
-9 249
-2 957
-771
-28
-2 171
-372

-1 416

-372
-480

0

-52
72
-500
-5 943

0

0

0

0

-5 943

-183 993

0

0

0

0

0 -183 993

Ökat PO från finansen
Korrigeringar avskrivningar
Förslag detaljplaner
varav
Korrigering avskrivningar
Ökat PO från finansen
Gymnasiet inkl IM exkl sär

8 888
0
1 978
2 289

-18 792
-1 294
-1 235
-2 000
891
-7 469
0
576 723 14 046

-967 -105 138

-160
-500

0

607 513
0

-42 314

0

-751 -220 483

-1 142

0 -221 625

-390
-1 000
-7 000

0

-390
-1 000
-7 000

-42 314
0

0
5 920

0

0

-10

-380
-1 000
-7 000
-732

-10

0

-10

0

0

-500

228 -1 000
-6 715
-38
266
0 -1 000
-1 000
-1 764
0 -185 757

-892
-872
-219 722

-16 286

-751

-1 718

-1 483

3 046

-4 359

0
-1 221
79
9 100 -5 359

-5 920

-46 673

-1 483

6 787
6 164

623

1,10%

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för
2021 uppgår till 6.787 tkr, vilket motsvarar 1,10 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda händelser som kan inträffa under
året, på 7.469 tkr finns under finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2022-2023.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till 6.787 tkr år 2021, till 9.713 tkr år 2022
samt till 19.791 tkr år 2023. Samtliga år finns en buffert på 7.469 tkr under finansen
som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.
FLERÅRSPLAN 2020-2022

Nettoramar inkl interna poster
Cirkulär 20:39

Befolkningsantagande
Finansen

Förslag Ksau 2020-11-03

Förslag
budget
2021
9100 personer

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Bidrag högt flyktingmottagande
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Buffert , förfogas av KS

616 401
0
1 978
-16 503
-1 294
-1 109
-7 469

Förslag
budget
2022
9125 personer
627 752
0
0
-21 840
-1 294
-1 109
-7 469

Förslag
budget
2023
9150 personer
639 946
0
0
-23 213
-1 294
-1 109
-7 469

Summa:

590 769

594 841

605 698

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
Gymnasiet inkl IM, exkl särgymn.
Socialnämnden
TOTALT, budgeterat resultat

-106 926
-16 286
-6 715
-185 757
-46 673
-221 625
6 787

-107 293
-16 286
-6 715
-185 757
-46 673
-222 404
9 713

-107 293
-16 286
-6 715
-185 757
-46 673
-223 183
19 791

6 164
623

6 278
3 436

6 399
13 392

1 % överskott av skatter o statsbidrag
Differens mot kf:s mål på 1%

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av ekonomichef, budgetstrateg och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunens ledningsgrupp samt i
5+4-gruppen (nämndordföranden och förvaltningschefer) och vid ägarsamråd med de
kommunala bolagen.
I våras beslutades att senarelägga årets budgetprocess med anledning av coronapandemin och alla dess konsekvenser och osäkerhetsfaktorer både nationellt och
lokalt. Dialogdag 2 som skulle ha genomförts i maj ställdes in. Kommunfullmäktige
fattade således inget beslut om ekonomiska ramar till nämnderna på sitt
junisammanträde. Istället är det den av fullmäktige fastställda flerårsplanen för år
2021-2022 som gäller tillsammans med de budgetdirektiv för åren 2021-2023 som
kommunstyrelsen fastställde i mars 2020 som nämnderna har att förhålla sig till.
Nämnderna har arbetat med nämndplaner och konsekvenser av de ekonomiska
ramarna enligt ovan direktiv. Ekonomienheten har reviderat siffrorna utifrån SKRs
oktoberprognos för skatteintäkter och statsbidrag. Vidare har poster inom den
finansiella verksamheten justerats utifrån senaste prognos för bland annat
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig förändring av pensionsskuld.
I oktober genomfördes Dialogdag 3 där ledande politiker och tjänstemän gavs en
uppdaterad bild över det ansträngda ekonomiska läget. Fokus under dagen var på
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nämndernas utmaningar och konsekvensbeskrivningar kopplat till det ekonomiska
läget samt på koncernens investerings- och upplåningsbehov. Vidare fick de
kommunala bolagen möjlighet att belysa hur de kan bidra till den koncerngemensamma ekonomin.
Information till de fackliga organisationerna har lämnats. Förslag till kommunplan
med budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 3 november, av kommunstyrelsen den 9 november och slutligen
fastställas av kommunfullmäktige den 23 november.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunens styrmodell tydliggör målstyrningsprocessen samt roller och ansvar i
organisationen. Kommunplan med budget beskriver vad kommunfullmäktige vill
uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter.
Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar har beslutats av
kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen. Det gäller strategisk inriktning med
prioriterade områden och övergripande mål samt flerårsplan med ekonomiska ramar
till nämnderna. Nämndernas budgetramar ska enligt planeringsdirektiven fastställda av
kommunstyrelsen i mars (KS§32/2020) kvarstå på 2020-års nivå. Med anledning av
det osäkra ekonomiska läget kopplat till corona-pandemin beslutades att kommunens
budgetprocess skulle skjutas fram till hösten. Således ställdes dialogdag 2 i maj in och
kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar för 2021 till nämnderna hanteras
på novembersammanträdet istället för i juni.
Gjorda justeringar jämfört med fastställd flerårsplan för år 2021-2022
Utgångsläget i budgetmodellen avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2021
utgår från den kommunplan för 2020 inklusive flerårsplan för 2021-2022 som
kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. Därefter har vissa justeringar
gjorts. Under år 2020 uppgår personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) 39,2 procent
på lönesumman. För 2021 föreslår SKR att PO-pålägget ska vara 40,15 procent på
lönesumman. PO-pålägget automatkonteras med denna procentsats på nämndernas
lönesummor. Därför kompenseras nämnderna för den kostnadsökning detta medför.
Vidare har avskrivningskostnaderna justerats med 1,0 mkr avseende genomförda
investeringar med synnerliga skäl. Slutligen har pensionsskuldsprognosen medfört
högre kostnader för pensioner.
För att belysa de justeringar av sifferunderlag som gjorts för 2021 jämfört med det
som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för 2021-2022 har
nedanstående tabell sammanställts:
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Kommentar budget 2021:

tkr

Resultat, flerårsplan 2021, enl KFs beslut i november
2019

3.046

Förändring skatteprognos, SKR cirkulär 20:20

3.650

Förändring skatteprognos, SKR cirkulär 20:39 (jämf 20:20)

5.238

Justering avskrivningar

-1.000

Pensionsskuldsprognos

-266

Flyktingmedel

1.978

Utökning KFN, drift Säfstaholms slott, (kf§87/2020)

-500

Resultat, tkr (innan höstens budgetförslag och beslut)

12.146

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR i oktober 2020 (cirkulär 20:39), som
är en konsekvens av regeringens budgetproposition, ger ett bättre utfall än det som låg
till grund i den fastställda flerårsplanen för 2021. Skatteintäkter och generella
statsbidrag förväntas bli 8.888 tkr (3.650 + 5.238) högre och det tillfälliga bidraget till
kommuner som haft ett högt flyktingmottagande ger 1.978 tkr. Kommunfullmäktige
har också tidigare under 2020 beslutat att utöka kultur- och fritidsnämndens ram med
500 tkr (kf §87/2020) avseende driftkostnader för Säfstaholms slott.
Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för
2021 som utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +12.146 tkr
innan höstens budgetarbete och beslut påbörjas.
Se nedan under förvaltningens ståndpunkt för de justeringar som kommunledningsförvaltningen föreslår.
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Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2021-2023. Av tabellen framgår respektive
nämnds investeringsutrymme under planperioden. För socialnämnden har en utökning
föreslagits gällande brukarlarm till säbo med 500 tkr samt avseende
verksamhetssystem med 2,5 mkr.
tkr

Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

2021

2022

2023

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

3.510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

13.760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

-2.000

1.000

1.000

Socialnämnden

Kommunstyrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta en asfalteringsplan för
kommunen. Av planen framgår att kommunen bör budgetera för
asfalteringsinvesteringar med motsvarande 3.228 tkr per år under åren 2021-2024.
Investeringen föreslås hanteras med synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering kan
lösas genom upptagande av lån.
Några övriga investeringar med synnerliga skäl har inte föreslagits, men av de projekt
som tidigare legat med i investeringsplanen 2016-2020 gällande investeringar med
synnerliga skäl är det några som ännu ej genomförts och som kommer att kräva nya
beslut framöver, till exempel det som gäller åtgärder för rasrisken vid Vingåkersån.
Beloppet har tidigare uppskattats till ca 18,5 mkr, men en ny kalkyl bör tas fram inför
nytt beslut. Eftersom flera investeringar inom synnerliga skäl har aktiverats under år
2020 har avskrivningarna ökat med 1,0 mkr.
Tillkommande äskanden från nämnderna – hösten 2021
Vid en sammanställning av nämndernas underlag inför kommunfullmäktiges hantering
och beslut om kommunplan med budget för 2021 framkommer att några nämnder har
beslutat om äskanden. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära täckning
för utökade kostnader för gymnasieskolan med totalt 4.359 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att äska om en utökad budgetram gällande planarbeten med 1,0
mkr då detta hänger samman med förändrad redovisningsprincip gällande detaljplaner
i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Från och med 2019 ska
kostnaden för detaljplaner redovisas som en driftkostnad och inte som en investering.
Vidare har samhällsbyggnadsnämnden äskat om utökad budget gällande
bostadsanpassningsbidrag med 950 tkr. Dessa kostnader har under flera år överskridit
det som budgeterats.
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Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt även om de tillfälliga statliga
bidragen under 2020 gör att kommunens prognostiserade resultat för 2020 beräknas
bli positivt. Utifrån prognoserna i delårsrapporten för 2020 beräknas kommunen att
redovisa ett positivt resultat vid årets slut på cirka 3,3 mkr. Nämndernas problem att
hålla verksamheten inom tilldelad budget kvarstår. Främst är det barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden som
prognostiserar stora budgetunderskott. Att nämndernas ekonomiska ramar enligt
kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslås kvarstå på 2020 års nivå kommer att ge
stora ekonomiska utmaningar för 2021 och framåt.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka vikten av stor återhållsamhet med
förslag på nya satsningar samt att omfördelning av ekonomiska ramar kan behöva
genomföras.
Nämndernas äskanden
Vid dialogdag 3 uppfattade kommunledningsförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden beslutat att begära en utökning av budgetramen för gymnasieskolan med 4.359 tkr. Detta grundar sig i den beräkning av kostnaderna för gymnasiet
som tagits fram under hösten 2020 för kommande år. Kommunledningsförvaltningen
anser att det är av största vikt att respektive nämnd lägger en så rätt detaljbudget som
möjligt för de olika kostnaderna och intäkterna. Kostnaderna för gymnasieskolan
uppgår årligen till cirka 45 mkr, vilket utgör en väsentlig del av barn- och
utbildningsnämndens totala budgetram. Att låta övriga verksamheter inom nämndens
område vara med och finansiera ökade kostnader för gymnasieskolan är orimligt.
Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämndens
budgetram för gymnasieskolan utökas med 4.359 tkr så att nämnden ges rimliga
förutsättningar att hantera övriga kostnadsökningar där kompensation i ramarna inte
medges.
Från samhällsbyggnadsnämnden har det beslutats att begära om utökning av
budgetramen med 1,0 mkr för planarbeten samt med 950 tkr för bostadsanpassningsbidrag. Eftersom kostnaden för detaljplaner enligt den nya kommunala
lagen om bokföring och redovisning ska bokföras som en driftkostnad och inte som en
investeringskostnad anser kommunledningsförvaltningen att nämndens budgetram bör
utökas med motsvarande belopp, 1,0 mkr. När det gäller bostadsanpassningsbidragen
anser förvaltningen att kommunens kostnader bör utredas. Nyligen redovisades
statistik där kommunens kostnader ligger fjärde högst i landet och även högst i länet.
Övriga äskanden från nämnderna föreslås att avslås.
Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick
till 9.145 personer per 31 augusti i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag har kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv för 2021
beslutat att 9.100 personer ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2020 och
därefter skrivs antalet upp med 25 personer per år under planperioden.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att befolkningssiffran fastställs i enlighet med
kommunstyrelsens direktiv.
Utrymme för investeringar
Av det totala årliga investeringsutrymmet på 11.760 tkr har 10.760 tkr fördelats
genom kommunfullmäktiges tidigare beslut för flerårsplanen.
Socialnämndens äskande gällande utökning av investeringsbudgeten för 2021 med 0,5
mkr för nya brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr för nytt verksamhetssystem anser
kommunledningsförvaltningen ska beviljas.
Borgen till de kommunala bolagen
Kommunen lämnar kommunal borgen till de kommunala bolagen AB Vingåkershem,
Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers Vatten och Avfall AB. Inför varje
budgetår inhämtas uppgifter om behov av kommunal borgen för kommande år.
Bolagens investeringsplaner innebär delvis att ökad upplåning kan bli aktuell. Från
bolagen har nedanstående begäran om kommunal borgen för 2020 inkommit. AB
Vingåkershem har begärt utökad borgensram med 17,0 mkr gällande finansiering i
samband med nybyggnation av lägenheter i Högsjö. Vingåker Vatten och Avfall AB
har begärt utökad borgensram med 29 mkr främst gällande finansiering av ny
återvinningscentral samt överföringsledning från Katrineholm till Ålsäter. Vingåkers
Kommunfastigheter ABs borgensram kvarstår på oförändrad nivå.
o
o
o

AB Vingåkershem, 176,4 mkr
Vingåkers Kommunfastigheter AB, 579,5 mkr
Vingåker Vatten och Avfall AB, 173,0 mkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att begärda borgensramar för 2021 beviljas.
Borgensavgift
Från AB Vingåkershem och Vingåker Vatten och Avfall AB tar kommunen ut en årlig
borgensavgift om 0,4 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
Borgensavgiften föreslås kvarstå på samma nivå år 2021.
Koncernekonomiskt perspektiv
I ett ekonomiskt läge som är ansträngt samtidigt som Sverige spås vara på väg in i en
lågkonjunktur är det angeläget med helhetsperspektiv och långsiktighet i de beslut
som fattas. För Vingåkers kommuns del är det därför viktigt att se på det ekonomiska
läget ur ett koncernekonomiskt perspektiv. Kommunens största budgetpost är
personalkostnader och därefter kommer hyreskostnaden för kommunens
verksamhetslokaler. Sedan 2013 finns merparten av lokalerna i de kommunala
bolagen Vingåkers Kommunfastigheter ABs och AB Vingåkershems regi.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av dialog kring lokalförsörjning i
koncernen,
Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att kommunplan med budget för 2021
och flerårsplan för 2022-2023 godkänns.
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Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt i den flerårsplan som gäller
för åren 2021-2022 tillsammans med de planeringsdirektiv som kommunstyrelsen
fastställt för åren 2021-2023 innebär med senaste skatteunderlagsprognos i samband
med regeringens höstbudget (oktober) samt med uppräkning av finansens kostnader
och de förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunens
budgeterade resultat uppgår till 6.787 tkr år 2021, till 9.713 tkr år 2022 och till 19.791
tkr år 2023. Det prognostiserade resultatet för år 2020 tillsammans med förslag till
budgetresultat för åren 2021-2022 innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås. Resultaten motsvarar i
nuläget 1,07 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att det
finns ett utrymme på drygt 4,5 mkr att eventuellt använda för utökning av
budgetramarna under perioden och ändå uppnå ett resultatmål på 1,0 procent.
För att klara oväntade händelser och för att kunna parera den osäkerhet som råder i det
ekonomiska läget finns en buffert samtliga år på 7.469 tkr. Observeras bör dock att
budgetförslaget innebär att samtliga nämnder inte har fått någon kompensation alls
under planperioden avseende löneökningar, vilket gör att effektiviseringsbehov finns
samtliga år. År ett avser det ett års löneökning, år två ska motsvarande två års
löneökning effektiviseras och år tre avser det tre års löneökningar. Detsamma gäller
för samtliga hyreskostnadsökningar för alla nämnder utom socialnämnden.
Fastställda ekonomiska ramar medför utmaningar och svårigheter för samtliga
nämnder, att få ihop sina detaljbudgetar till 2021. Realistiska detaljbudgetar ska läggas
med konsekvensen att flera nämnder kommer att behöva arbeta med ofördelade
besparingar för att hamna inom tilldelad budget.

Bilagor
✓ Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
✓ Agenda 2030
✓ Barnchecklista
✓ Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2021 samt flerårsplan
2022-2023
✓ Barn- och utbildningsnämndens äskande av utökad budgetram gällande
gymnasieskolan, BoU § 78/2020.
✓ Socialnämndens äskande om utökad investeringsbudget med anledning av
brukarlarm säbo samt verksamhetssystem, Sn § 124/2020.
✓ Samtliga nämnders konsekvensbeskrivningar inför budget 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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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.

Budgetförslaget utgår ifrån att kommunen
ska ha en ekonomi i balans vid planperiodens
slut samt ett resultat som motsvarar målet.

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till
nämnderna, Genomförandet av verksamheten
bidrar till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig
gällande kommunplan med budget.

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till
nämnderna, Genomförandet av verksamheten
bidrar till måluppfyllelsen, inte beslutet i sig
gällande kommunplan med budget.

Se bilaga Agenda 2030.
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vingaker.se

13 (18
)

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.

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kommunplan med budget fördelar detta mål
tillsammans med en ekonomisk ram till nämnderna,
Genomförandet av verksamheten bidrar till
måluppfyllelsen, inte beslutet i sig gällande
kommunplan med budget.
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Genomförandet av verksamheten som möjliggörs
genom budgeten bidrar till måluppfyllelsen, inte
beslutet i sig gällande kommunplan med budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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18 (18
)

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?

Nuvarande och framtida barn/ungdomar i kommunen.

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?

Verksamhet möjliggörs.
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Förslag till

Kommunplan med budget 2021
Flerårsplan 2022-2023
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1 Kommunstyrelsens ordförande
Kompletteras senare enl KS Ordf 201023.
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2 Kommunchefen om framtiden
Vingåker har den mindre kommunens alla fördelar. Vi har nära till varandra både inom
organisationen och mellan kommunen och Vingåkersborna. Storleken gör det också lättare att
ha överblick, att se helheter och att se vilket genomslag olika beslut får, vilket gör att vi
snabbare kan ställa om när det behövs.
Det här är fördelar som vi använder varje dag och som kommer att bli ännu viktigare
framöver. Det är mycket som går rätt väg i Vingåker och vi ska fortsätta det långsiktiga
arbetet att bygga Vingåkers framtid. Vi har liksom många andra kommuner ekonomiska
utmaningar att hantera men också hög kompetens, stort engagemang och ansvarstagande hos
våra medarbetare. Självklart skulle vi kunna göra mer om vi hade större resurser men med de
600 miljoner kronor och de 700 medarbetare vi har så skapar vi mycket gott. Vår samlade
kompetens ökar också varje dag. Jag känner därför stor tillförsikt till att vi med fokus på
vilket Vingåker vi vill bygga för framtiden också kommer att ta oss dit, steg för steg.
Ralf Hedin, kommunchef
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3 Inledning
Kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023 är ett dokument som visar den
politiska viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt hur skatteintäkter ska
fördelas mellan dessa, hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar
som prioriteras under de nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en
prognos över kommande kostnader och intäkter. Kommunplanen baseras alltid på den senast
tillgängliga informationen.

4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för
Vingåkers kommun.
4.1

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.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt
genom att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och
ekonomi i Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker
genom delårsrapporter (tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver
detta har kommunfullmäktige sedan tidigare antagit vision samt värdegrund för Vingåkers
kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och
kommunstyrelsen årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och
ekonomi i sina nämndplaner. Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska
ske. Till nämndplanden ska finnas en detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och
utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som
anges i nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver
vidtas för att nå de mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för
arbetet och hur arbetet ska ske. Uppföljning sker löpande varje månad.
Kommunala bolag
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.
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4.2

Vision för Vingåkers kommun

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.

4.3

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
7
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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 har samtliga verksamheter återupptagit
värdegrundsarbetet och redovisning ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.

4.4

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 under början 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 under avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning nedan.
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5 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
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.

5.1

Kommunens övergripande mål

Prioriterat område 1 – Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag under planperioden (2020-2022).
Uppföljning
Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.
Prioriterat område 2 - Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod
och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro
Uppföljning
Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt
analys sker enligt nämndplan.
Prioriterat område 3 - 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

Uppföljning
Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.
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Prioriterat område 4 - Landsbygdsutveckling
Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service
Uppföljning
Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av
boende och verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i
årsredovisningen varje år.

5.2

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. För att minimera risken att
kommunen lider förtroende- eller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl
fungerande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin
uppsiktsplikt, att tillse att det finns en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll. Sedan 2020 gäller de nya riktlinjerna för intern kontroll
och de omfattar kommunens nämnder och de kommunala bolagen AB Vingåkershem och
Vingåkers Kommunfastigheter AB. I kommunstyrelsens internkontrollplan finns några
kontrollpunkter som samtliga nämnder ska följa. Uppföljning sker i samband med
årsredovisningen.

5.3

Planeringsförutsättningar

Utgångsläget i budgetmodellen avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2021 utgår
från den kommunplan med budget för 2020 inklusive flerårsplan för 2021-2022 som
kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. Därefter har vissa justeringar gjorts.
Under år 2020 uppgår personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) 39,2 procent på
lönesumman. För 2021 föreslår SKR att PO-pålägget ska vara 40,15 procent på lönesumman.
PO-pålägget automatkonteras med denna procentsats på nämndernas lönesummor. Därför
kompenseras nämnderna för den kostnadsökning detta medför. Vidare har
avskrivningskostnaderna justerats med 1,0 mkr avseende genomförda investeringar med
synnerliga skäl. Slutligen har pensionsskulds-prognosen medfört högre kostnader för
pensioner.
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR i oktober 2020 (cirkulär 20:39), som är en
konsekvens av regeringens budgetproposition, ger ett bättre utfall än det som låg till grund i
den fastställda flerårsplanen för 2021. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli
8.888 tkr högre och det tillfälliga bidraget till kommuner som haft ett högt flyktingmottagande
ger 1.978 tkr. Kommunfullmäktige har också tidigare under 2020 beslutat att utöka kulturoch fritidsnämndens ram med 500 tkr (kf §87/2020) avseende driftkostnader för Säfstaholms
slott.
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Med hänsyn till de justeringar som nämns ovan beräknas det budgeterade resultatet för 2021
som utgångspunkt i förslag till kommunplan med budget, uppgå till +12.146 tkr innan höstens
budgetarbete och beslut påbörjas.

5.3.1 Befolkning

Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick till 9.145
personer per 31 augusti i år. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag har kommunstyrelsen i sina planeringsdirektiv för 2021 beslutat att 9.100 personer
ska utgöra beräkningsunderlaget per 1 november 2020 och därefter skrivs antalet upp med 25
personer per år under planperioden.

5.3.2 Kompetensförsörjning

Trots en allt mer ansträngt ekonomiskt läge har kommunen ett stort behov av att säkerställa att
rätt kompetens finns i organisationen. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika många
medarbetare som kommunen idag har anställda. Det är svårt att rekrytera legitimerade
pedagoger, sjuksköterskor, socialsekreterare, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner. Det är även svårt att rekrytera baspersonal där det krävs minst gymnasieutbildning
såsom undersköterskor, barnskötare, kockar med flera yrkeskategorier.
Ett arbete pågår sedan ett antal år tillbaka som har till syfte att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke, att erbjuda attraktiva anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt
medarbetar-, chef- och ledarskap. Kommunen har centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen. Detta för att skapa enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida
medarbetare. Detta arbete har lett till att kommunen nu har ett bättre rekryteringsläge och
högre behörighet bland de sökande, detta arbete kommer fortsätta.

5.3.3 Ekonomi

Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt även om de tillfälliga statliga bidragen
under 2020 gör att kommunens prognostiserade resultat för 2020 beräknas bli positivt. Utifrån
prognoserna i delårsrapporten för 2020 beräknas kommunen att redovisa ett positivt resultat
vid årets slut på cirka 3,3 mkr. Nämndernas problem att hålla verksamheten inom tilldelad
budget kvarstår. Främst är det barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden som prognostiserar stora budgetunderskott. Att nämndernas
ekonomiska ramar enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslås kvarstå på 2020 års nivå
kommer att ge stora ekonomiska utmaningar för 2021 och framåt.
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5.4

Nya ekonomiska prioriteringar 2021

Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens
strategiska inriktning för mandatperioden. I denna finns fyra prioriterade områden med
tillhörande övergripande mål. Inför höstens slutliga beslut om kommunplan med budget år
2021 och flerårsplan för åren 2022-2023 föreslås nedan prioriteringar:
•
•
•
•
•
•
•

Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag år
2021 fastställs till 9.100 personer (1 november 2020) och därefter en årlig ökning med
25 personer.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 1,0 mkr från och med 2021
avseende planarbeten.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda kostnaderna för
bostadsanpassningsbidrag.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för gymnasieskolan utökas med 4.359 tkr
från och med år 2021.
Socialnämndens investeringsbudget utökas under 2021 med 0,5 mkr avseende
brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt verksamhetssystem.
3.228 tkr avsätts årligen under åren 2021-2024 för investeringar i enlighet med av
kommunstyrelsen fastställd asfalteringsplan. Investeringen genomförs med synnerliga
skäl, det vill säga att finansiering kan ske genom upplåning.
Övriga äskanden från nämnderna avslås.

I tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2021-2023 med de
förutsättningar som ges ovan.
År

Resultatet som % av skatter och
statsbidrag

Budgeterat resultat, tkr

2021

6 787

1,10%

2022

9 713

1,55%

2023

19 791

3,09%
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5.5

Ekonomiska ramar 2021 och flerårsplan 2022-2023

Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansen, kommunstyrelsen och
nämnderna för 2021.

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för 2021
uppgår till 6.787 tkr, vilket motsvarar 1,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
En buffert, för oförutsedda händelser som kan inträffa under året, på 7.469 tkr finns under
finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2022-2023. Kommunens
budgeterade resultat uppgår till 6.787 tkr år 2021, till 9.713 tkr år 2022 samt till 19.791 tkr år
2023. Samtliga år finns en buffert på 7.469 tkr under finansen som kommunstyrelsen, vid
behov under året, kan besluta om att nyttja.

5.6

Investeringar

Kommunens investeringar ska finanserias med egna medel, det vill säga utan upptagande av
nya lån. Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar
kommande år. Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl
föreligger.
Det totala årliga investeringsutrymmet uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2021-2023.
Av tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme under planperioden. För
socialnämnden har en utökning föreslagits gällande brukarlarm till säbo med 500 tkr samt
avseende verksamhetssystem med 2,5 mkr.
tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

3.510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

13.760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

-2.000

1.000

1.000

Socialnämnden
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Kommunstyrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta en asfalteringsplan för kommunen. Av
planen framgår att kommunen bör budgetera för asfalteringsinvesteringar med motsvarande
3.228 tkr per år under åren 2021-2024. Investeringen föreslås hanteras med synnerliga skäl,
vilket innebär att finansiering kan lösas genom upptagande av lån.
Några övriga investeringar med synnerliga skäl har inte föreslagits, men av de projekt som
tidigare legat med i investeringsplanen 2016-2020 gällande investeringar med synnerliga skäl
är det några som ännu ej genomförts och som kommer att kräva nya beslut framöver, till
exempel det som gäller åtgärder för rasrisken vid Vingåkersån. Beloppet har tidigare
uppskattats till ca 18,5 mkr, men en ny kalkyl bör tas fram inför nytt beslut. Eftersom flera
investeringar inom synnerliga skäl har aktiverats under år 2020 har avskrivningarna ökat med
1,0 mkr.

15
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6 Räkenskap och tabeller
6.1

Resultatbudget

Resultatbudget
(Belopp i tusentals
kronor)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2019

Budget 2020

Prognos
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

159 462

119 697

119 697

124 295

124 295

124 295

Verksamhetens
kostnader

-740 921

-709 635

-721 874

-725 892

-732 339

-734 455

Avskrivningar

-10 171

-11 006

-11 006

-12 006

-12 006

-12 006

Verksamhetens
nettokostnader

-591 630

-600 944

-613 183

-613 603

-620 050

-622 166

Skatter

393 734

395 777

391 975

389 540

403 587

419 395

Generella statsbidrag o
utjämning

184 991

203 156

222 512

228 839

224 165

220 551

Verksamhetens
resultat

-12 905

-2 011

1 304

4 776

7 702

17 780

Finansiella intäkter

1 974

2 298

2 298

2 298

2 298

2 298

Finasiella kostnader

-921

-287

-287

-287

-287

-287

-11 852

0

3 315

6 787

9 713

19 791

0

0

0

0

0

0

-11 852

0

3 315

6 787

9 713

19 791

Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster,
netto
Årets resultat

16
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6.2

Balansbudget

Balansbudget (Belopp i
tusentals kronor)

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

128 587

131 935

133 569

130 569

130 569

Finansiella
anläggningstillgångar

85 108

78 430

80 662

80 662

80 662

Summa
anläggningstillgångar

213 695

210 365

214 231

211 231

211 231

Omsättningstillgångar inkl
bidrag till statlig
infrastruktur

115 860

112 184

119 971

132 684

152 475

Summa tillgångar

329 555

322 549

334 202

343 915

363 706

Eget kapital

126 861

124 910

136 963

146 676

166 467

Därav årets resultat

-11 852

0

6 787

9 713

19 791

Summa eget kapital

126 861

124 910

136 963

146 676

166 467

Pensioner

11 945

15 304

14 346

14 067

13 846

Andra avsättningar

27 926

26 909

28 869

28 869

28 869

Summa avsättningar

39 871

42 213

43 215

42 936

42 715

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

162 823

155 426

154 024

154 303

154 524

Summa skulder

162 823

155 426

154 024

154 303

154 524

Summa eget kapital och
skulder

329 555

322 549

334 202

343 915

363 706

Eget kapital, avsättningar
och skulder

Avsättningar

Skulder

17
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6.3

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget (Belopp i
tusentals kronor)

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

-11 852

0

6 787

9 713

19 791

10 170

10 789

12 006

12 006

12 006

472

2 171

1 002

-279

-221

0

0

0

0

0

1 348

0

0

0

0

138

12 960

19 795

21 440

31 576

Ökning (-) /minskning (+)
kortfristiga fordringar

4 783

70 206

-7 787

-12 713

-19 791

Ökning (-) /minskning (+)
förråd/lager

1 660

0

0

0

0

Ökning (+) /minskning (-)
kortfristiga skulder

-6 731

-3 763

-1 402

279

221

-150

79 403

10 606

9 006

12 006

-18 962

-24 560

-16 988

-13 934

-13 934

Försäljning av materiella
anl.tillgångar

0

0

0

0

0

Investering, finansiella
anl.tillgångar

0

0

0

0

0

411

0

411

411

411

0

0

0

0

0

-17 835

-24 560

-16 577

-13 523

-13 523

Nyupptagna lån

0

0

0

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfr.
fordringar

-500

0

0

0

0

Kassaflöde
finansieringsverksamhet

-500

0

0

0

0

-18 485

54 843

-5 971

-4 517

-1 517

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering, av- och nedskrivningar
Justering, avsättningar
Justering för ianspråktagna
avsättningar
Justering, övrigt
Medel före förändring
rörelsekapital

Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investering, materiella
anl.tillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Försäljning av finansiella
tillgångar
Amortering revers
Kassaflöde
investeringsverksamhet

716

Finansieringsverksamhet

Summa kassaflöde

18
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6.4

Investeringsbudget

tkr
Kommunstyrelsen

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

9 145

9 145

9 145

Kultur- och fritidsnämnden

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

3 510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

13 760

10 760

10 760

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr

-2 000

1 000

1 000

3 822

3 822

3 822

Socialnämnden

Investeringar med synnerliga skäl
Asfalteringsarbeten enl plan

19
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

91 (97)

BoU § 77

BU 2020/120

Budget 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramar för 2021 .
Sammanfattning av ärendet
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalite
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2020-10-21

81 (97)

Tid och plats
Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 15.00-17.40 i Stora Salen, Abrogården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C), ordförande
Fredrik Andersson (M), vice ordf.
Jonathan Andersson (S) tjänstg. ers
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SD)

Daniel Helmersson (S)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Louise Karlsson (SD)
Inga Bengtsson (V)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, tf. förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
Alan Grande, sekreterare
Fredrik Fundberg, Vingåkers Kommunfastigheter AB §§ 69-71
Distans
Anna Lejon (M) ej tjänstgörande deltog på distans via videolänk.

Paragrafer

69-83

Datum för justering

2020-10-26

Sekreterare

Alan Grande
Ordförande

Ing-Mari Frössevi
Justerande

Ulrika Grave
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-10-21

82 (97)

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-27

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Alan Grande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

92 (97)

BU 2020/231

BoU § 78

Budget 2021 - äskande för gymnasiet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bam- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen om en utökad ram för
gymnasiets kostnader.

Sammanfattning av ärendet
I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går
gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-21
Sammanträdesdatum

81 (97)

Tid och plats

Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 15.00-17.40 i Stora Salen, Abrogården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C), ordförande
Fredrik Andersson (M), vice ordf.
Jonathan Andersson (S) tjänstg. ers
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Maria Szabo (M)
Ulrika Grave (SD)

Daniel Helmersson (S)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Louise Karlsson (SD)
Inga Bengtsson (V)

Övriga deltagare

Agneta Arvidsson, tf. förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
Alan Grande, sekreterare
Fredrik Fundberg, Vingåkers Kommunfastigheter AB §§ 69-71
Distans

Anna Lejon (M) ej tjänstgörande deltog på distans via videolänk.

Paragrafer

69-83

Datum för justering

2020-10-26

Sekreterare
Alan Grande
Ordförande
Ing-Mari Frössevi
Justerande
Ulrika Grave
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

82 (97)

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-27

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Alan Grande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151 - 191 14
Jan.Karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn-och utbildningsnämnden godkänner budgetramar för 2021
Sammanfattning av ärendet

Drift- och investeringsbudget
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
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Driftbudget 2021 tkr

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Summa
Gymnasieskola
Totalsumma
Elever/barn

2019

KF Budget
2020

2021

-1 400
3 012
394
47 689
563
13 710
5 117
61 808
39 747
5 744
1 180
4 837
182 399
41 473
223 872
2 523

-3 283
3 122
401
49 567
563
12 321
5 205
62 389
41 924
5 744
1 202
4 837
183 993
42 314
226 307
2 455

8 201
2 571
401
51 549
0
12 077
5 150
59 263
35 080
5 744
884
4 837
185 757
42 314
228 071
2 540

Resursbehov 2021–2022
2021
2022
2023
8 365
2 622
409
52 580
0
12 318
5 253
60 449
35 782
5 859
901
4 934
189 471
46 673
236 145

8 532
2 675
418
53 632
0
12 564
5 358
61 658
36 497
5 976
919
5 032
193 261
49 086
242 347

Investeringar 2021 tkr
Budget 2020
Investeringar enligt kommunplan 2020

600

Budget 2021
600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2021 av förvaltningschef.
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8 703
2 728
426
54 704
0
12 816
5 465
62 891
37 227
6 095
938
5 133
197 126
47 972
245 098

vingaker.se

3 (14)

Konsekvensbeskrivning:

Nämnd: Barn- och Utbildningsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 185 757 tkr exkl. gymnasieskola för 2021.
Gymnasieskolans budget uppgår till 42 314 med förslag på äskande om 4 359 tkr.
RAM 2021 enligt
Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
Finansen
576 723
2 696
-266
891
2 555
KS
-105 138
-1 416
-372
KoF
-15 806
72
-52
Sam
-5 943
266
-38
BoU
-226 307
42 314
-892
-872
Gymansiet
0
-42 314
0
SoC
-220 483
79
-1 221
Summa
3 046
0
2 696
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
582 599 593 587 609 164
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
4 476
14 318
29 116

1. Verksamhet/område: Förskola
Beskrivning av konsekvensen:
Minskad personaltäthet
- Barn får mindre tid och stöd av pedagoger
- Möjlighet till planeringstid minskar
- Ökad belastning för ordinarie personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
Fler barn per avdelning
- Ökad ljudnivå för barn och pedagoger
- Ökad stress för barn och pedagoger
- Möjlighet att dela barngrupp för undervisning minskar
Minskad vikarietillsättning
- Utvecklingsarbete kan inte genomföras i samma utsträckning
En avdelning stängd under höstterminen
- Barn byter avdelning och personal då avdelningar öppnas/stängs
Längre sommarstängning och endast en förskola öppen.
- Försämrad service till kommuninvånare
Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
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2. Verksamhet/område: Grundskola
Beskrivning av konsekvensen
Risk för försämrade kunskapsresultat och sämre meritvärden genom:
Minskat antal resurspedagoger/assistenter
- Stödet i Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos och särskilda behov
minskar
Större klasser
- Elever får mindre tid och stöd av pedagoger
- Ökad stress och mindre stöd till enskild elev
- Minskad arbetsro
- Risk att elever väljer andra skolor utanför kommunen
Färre halvklasstimmar
- Praktiska, laborativa moment kan inte genomföras i samma utsträckning
- Tidig läsinlärning kan inte genomföras individuellt eller i mindre grupper
Ökad arbetsbelastning för all personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
- Risk för ökad personalomsättning
Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
3. Verksamhet/område: Gymnasieskola
Beskrivning/konsekvens
Förslag på åtgärder
Förslag om äskande för gymnasiet 4 359 tkr för 2021och planera resursbehov framåt
utifrån befolkningsprognos.

3. Verksamhet/område: Kulturskola
Beskrivning/konsekvens
-

Minskat utbud och minskad service till kommunens invånare

Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
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Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Summa
Gymnasieskola
Totalsumma

2021
Behov tkr
8 365
2 622
409
52 580
0
12 318
5 253
60 449
35 782
5 859
901
4 934
189 471
46 673
236 145

Åtgärder/
Besparing
164
51
8
1 031
0
241
103
1 186
702
115
17
97
3 715
4 359
8 074

2022
2023
Behov
Åtgärder/ Behov tkr
Åtgärder/
tkr
besparing
besparing
8 532
167
8 703
171
2 675
53
2 728
53
418
9
426
8
53 632
1 052
54 704
1 072
0
0
0
0
12 564
246
12 816
252
5 358
105
5 465
107
61 658
1 209
62 891
1 233
36 497
715
37 227
730
5 976
117
6 095
119
919
18
938
19
5 032
98
5 133
101
193 261
3 790
197 126
3 865
49 086
2 413
47 972
-1 114
242 347
6 202
245 098
2 751

Tabellen beskriver en årlig kostnadsökning vilket ger ett besparingsbehov om 17 027
tkr för perioden vid oförändrad budget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen
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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.

Budgetramar enligt kommunplan 2020.

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.
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Kommunplan 2020
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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?

Ja, alla i kommunen.

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?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

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

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151 - 191 14
Jan.Karlsson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/120

Budget 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn-och utbildningsnämnden godkänner budgetramar för 2021
Sammanfattning av ärendet

Drift- och investeringsbudget
Eftersom ramen är oförändrad innebär detta besparingar för våra egna verksamheter. I
årets budget finns inte några uppräkningar för löner och hyreskostnader, samt externa
kostnader såsom skolskjuts, särskolor, gymnasieskola och köp av platser i annan
kommun och friskolor. De påverkbara kostnaderna för verksamheterna är främst
personalkostnader där en minskning av dessa kan påverka både skolresultat, kvalité
och arbetsmiljö inom verksamheterna.
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Driftbudget 2021 tkr

Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Summa
Gymnasieskola
Totalsumma
Elever/barn

2019

KF Budget
2020

2021

-1 400
3 012
394
47 689
563
13 710
5 117
61 808
39 747
5 744
1 180
4 837
182 399
41 473
223 872
2 523

-3 283
3 122
401
49 567
563
12 321
5 205
62 389
41 924
5 744
1 202
4 837
183 993
42 314
226 307
2 455

8 201
2 571
401
51 549
0
12 077
5 150
59 263
35 080
5 744
884
4 837
185 757
42 314
228 071
2 540

Resursbehov 2021–2022
2021
2022
2023
8 365
2 622
409
52 580
0
12 318
5 253
60 449
35 782
5 859
901
4 934
189 471
46 673
236 145

8 532
2 675
418
53 632
0
12 564
5 358
61 658
36 497
5 976
919
5 032
193 261
49 086
242 347

Investeringar 2021 tkr
Budget 2020
Investeringar enligt kommunplan 2020

600

Budget 2021
600

Investeringsbudget fördelas under vårterminen 2021 av förvaltningschef.
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8 703
2 728
426
54 704
0
12 816
5 465
62 891
37 227
6 095
938
5 133
197 126
47 972
245 098

vingaker.se

3 (14)

Konsekvensbeskrivning:

Nämnd: Barn- och Utbildningsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 185 757 tkr exkl. gymnasieskola för 2021.
Gymnasieskolans budget uppgår till 42 314 med förslag på äskande om 4 359 tkr.
RAM 2021 enligt
Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
Finansen
576 723
2 696
-266
891
2 555
KS
-105 138
-1 416
-372
KoF
-15 806
72
-52
Sam
-5 943
266
-38
BoU
-226 307
42 314
-892
-872
Gymansiet
0
-42 314
0
SoC
-220 483
79
-1 221
Summa
3 046
0
2 696
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
582 599 593 587 609 164
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
4 476
14 318
29 116

1. Verksamhet/område: Förskola
Beskrivning av konsekvensen:
Minskad personaltäthet
- Barn får mindre tid och stöd av pedagoger
- Möjlighet till planeringstid minskar
- Ökad belastning för ordinarie personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
Fler barn per avdelning
- Ökad ljudnivå för barn och pedagoger
- Ökad stress för barn och pedagoger
- Möjlighet att dela barngrupp för undervisning minskar
Minskad vikarietillsättning
- Utvecklingsarbete kan inte genomföras i samma utsträckning
En avdelning stängd under höstterminen
- Barn byter avdelning och personal då avdelningar öppnas/stängs
Längre sommarstängning och endast en förskola öppen.
- Försämrad service till kommuninvånare
Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
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2. Verksamhet/område: Grundskola
Beskrivning av konsekvensen
Risk för försämrade kunskapsresultat och sämre meritvärden genom:
Minskat antal resurspedagoger/assistenter
- Stödet i Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos och särskilda behov
minskar
Större klasser
- Elever får mindre tid och stöd av pedagoger
- Ökad stress och mindre stöd till enskild elev
- Minskad arbetsro
- Risk att elever väljer andra skolor utanför kommunen
Färre halvklasstimmar
- Praktiska, laborativa moment kan inte genomföras i samma utsträckning
- Tidig läsinlärning kan inte genomföras individuellt eller i mindre grupper
Ökad arbetsbelastning för all personal
- Risk för ökad sjukfrånvaro
- Risk för ökad personalomsättning
Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
3. Verksamhet/område: Gymnasieskola
Beskrivning/konsekvens
Förslag på åtgärder
Förslag om äskande för gymnasiet 4 359 tkr för 2021och planera resursbehov framåt
utifrån befolkningsprognos.

3. Verksamhet/område: Kulturskola
Beskrivning/konsekvens
-

Minskat utbud och minskad service till kommunens invånare

Förslag på åtgärder
Åtgärder som presenterades på nämnden 200518 samt fortsatt effektivisering.
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Verksamhet
Förvaltningskansli
Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola 1-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola IM
Gymnasiesärskola
Summa
Gymnasieskola
Totalsumma

2021
Behov tkr
8 365
2 622
409
52 580
0
12 318
5 253
60 449
35 782
5 859
901
4 934
189 471
46 673
236 145

Åtgärder/
Besparing
164
51
8
1 031
0
241
103
1 186
702
115
17
97
3 715
4 359
8 074

2022
2023
Behov
Åtgärder/ Behov tkr
Åtgärder/
tkr
besparing
besparing
8 532
167
8 703
171
2 675
53
2 728
53
418
9
426
8
53 632
1 052
54 704
1 072
0
0
0
0
12 564
246
12 816
252
5 358
105
5 465
107
61 658
1 209
62 891
1 233
36 497
715
37 227
730
5 976
117
6 095
119
919
18
938
19
5 032
98
5 133
101
193 261
3 790
197 126
3 865
49 086
2 413
47 972
-1 114
242 347
6 202
245 098
2 751

Tabellen beskriver en årlig kostnadsökning vilket ger ett besparingsbehov om 17 027
tkr för perioden vid oförändrad budget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
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Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen
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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.

Budgetramar enligt kommunplan 2020.

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.
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Kommunplan 2020
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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?

Ja, alla i kommunen.

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?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

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

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Jan Karlsson
0151–19114

Jan.karlson2@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/231

Budget 2021 - äskande för gymnasiet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen om en utökad ram för
gymnasiets kostnader.
Beskrivning av ärendet

I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för
gymnasieundervisning på andra orter; både kommunala och fristående utförare.
Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av platser med
tilläggsbelopp inom gymnasiet som finns i kommunens regi. De asylsökande som
går gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket.

Elevantal
Tabell över elevantal specificerat per gymnasieform och ålder

Budgeterat antal
elever:

Budget
2020

16–19 år
Gymnasieprogram

384,5

Ht
Utfall
2020
380

Vt
2021

Ht
2021

Budget
2021

380

375

377

Kostnader
I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasiet som det finns
budgettäckning för. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och
utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till
gymnasieskolan inför budgetåret 2021.
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Budget tkr (tkr)
Intäkter gymnasiet
Gymnasiekostnader
program
Resebidrag och
inackordering, resor
kollektivtrafik samt
försäkringsavgift.
Totalt

Budget
Behov
2020
2021
-2 239
-1 267
42 022
45 559
2 530

2 381

42 314

46 673

Snittkostnad/elev i gymnasieprogram
Snittkostnad per elev
2020
(kr)
Per månad
10 012
Per termin
60 073
Per år
120 846

Budgetbehov
I tabellen nedan visas en översikt av budgetbehov 2021 - 2023.
Budgetbehov (tkr)
2020
2021
2022
Förändring antal elever
+12
Total budget 2020
42 314
46 673
49 086
Beräknade
gymnasiekostnader
Diff budget:
Intäkter
Avsaknad av budget

47 940
5 626
-1 267
4 359

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på BoU förvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
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☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Budget 2021
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndbeslut
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Skäl till beslut
Årligen återkommande
Avgift
Nej
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Tf förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen
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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.

Budgetramar enligt kommunplan 2020 med
tilläggsäskande.

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.
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Kommunplan 2020
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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?

Ja, alla i kommunen.

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?

Verksamheterna ska vara lika för alla barn.

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

Budgeten är fördelad på bästa sätt för att sätta barn och ungdomar i främsta
rummet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-06
Handläggare

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

KS 2020/xxx

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kulturfritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med
kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 är enligt med fullmäktiges beslut 15 806
tkr. Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader gör att det
under en tre års period krävs en besparing om 933 tkr för en ekonomi i balans 2023.
Förvaltningen arbetar för ökande intäkter samt minskade utgifter och effektivisering
av arbetssätt. Kompetensutbildningen av personalen kommer rationaliseras och ske
mer digitalt än tidigare. Se redovisade i tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning
Ärendet att beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnad.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Att hålla verksamheten inom den ekonomiska ramen är en förutsättning för att skapa
en positiv ekonomisk förändring på sikt. Inom förvaltningen arbetar man aktivt med
för att hitta en hållbar och effektiv lösning. I bifogat tjänsteutlåtande gör förvaltningen
en bedömning av vilka konsekvenser som kommer påverkas av besparingen.
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Förvaltningen kommer även i fortsättningen att göra kontinuerliga bedömningar av det
ekonomiska läget.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som redovisas i tjänstutlåtandet syftar till att säkerhetsställa en
ekonomi i balans.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

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

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

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

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

Det är en målsättning

"[Klicka och skriv]"

Förvaltningen arbetar aktivt med det mål,

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom ett aktivt kultur och frtidsliv
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Kultur och fritid står för en viktig utbildningsinsats

"[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]"

"[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?

Barn och unga i Vingåkersbygden som kommer i kontakt med föreningar,
badhus, bibliotek, fritidsgård

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

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

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

Besparingar inom Kultur och fritid kan påverka direkt eller indirekt barnens
bästa,

124

Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
RAM 2021

2021
304
Behov
tkr
Åtgärder
70

134

100
304

Ta bort skojbussen
Effektivisering
annonsering,
förbrukningsmaterial,
utbildning mm
Minskning
konsultkostnader

2022
311
Behov
tkr
Åtgärder
Ökade intäkter
150 slottet

25

141
311

2023
318
Behov
tkr
Åtgärder
318

Personaleffektiviseringar

Minskade
bidragsutlämning
evenemang
Minskning
inköp kultur och
fritidsmaterial
318

Justeringar 2021
Ökade intäkter
• Genom att arrangera evenemang för vuxna som är förenade med viss kostnad
kan KoF hålla igen på kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. KoF kommer däremot
även i fortsättningen satsa på barn- och ungdomsverksamheten och i högsta möjliga mån
erbjuda kostnadsfria aktiviteter på slottet, badhus, bibliotek och fritidsgård.
• Under 2021 kommer Säfstaholms slott påbörja utbildningar för skolelever enligt
läroplanen. Dessa utbildningar kommer erbjudas skola, förskola, fritidshem och
organisationer utanför Vingåkers kommun, mot avgift.
• Inom ramen för Landsbygdsbibliotekarien och stärkta bibliotek finns utrymme att nyttja
medel till den ordinarie biblioteksverksamheten.
Minskade utgifter
• KoF kommer se över marknadsföringsbudgeten för slottet och istället använda sociala
medier i större utsträckning då det är ett mer prisvärt alternativ.
• KoF kommer se över pappersförbrukning och andra administrativa utgifter.
• Från 2021 kommer leasingavtalet för Skojbussen utgå, vilket innebär en besparing på ca
70 000 kr /år.
• Med en gemensam aktivitetspott för biblioteket, badhuset, slottet och fritidsgården
kommer vi inom KoF arbeta effektivare kring evenemang och aktiviteter vilket påverkar
utgifterna för konsulter gynnsamt.
• KoF kommer under de närmaste åren se över kompetensförsörjningen på KoF och i
stället för att erbjuda utbildningar på annan ort, fokusera på webbutbildningar,
internutbildningar samt samverkan med närkommuner/övriga enheter inom kommunen.
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Konsekvenser
• Kultur- och Fritidssektorn är oerhört viktig för Vingåkersbygden. Det är genom
badhuset, fritidsgården, biblioteket, slottet, genom våra föreningar, evenemang och
aktiviteter som vi skapar trygghet och hoppfullhet för våra medborgare. Utan dessa vore
vår bygd död.
•

Att ha goda förebilder och stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas
framtidstro. Det är genom fritidssektorn som vi skapar mötesplatser över
generationsgränser, erfarenheter och lärdomar utbyts och förvaltas. Fritidssektorn bidrar
till bättre försättningar för våra medborgare och kompletterar Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Utan fritidssektorn hade Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen mött ännu större utmaningar.

•

På KoF utgår vi ifrån Att Corona (eller liknade pandemi) har kommit för att stanna och
uppmuntrar därför till smarta digitala lösningar. Biblioteket arbetar aktivt
med Digidelcenter och har fått filial på slottet. Slottets utställningar och aktiviteter är
utformade på sådant sätt att du ska kunna delta utan att gå på guidade visningar eller
gruppaktiviteter. Skapa en digital fritidsgård är också under planering.

•

Fortsätter restriktioner kring Corona- pandemin påverkar även det intäkterna
för Säfstaholms slott.

•

Föreningarna driftkostnader ökar varje år och med uteblivna eller årligen samma bidrag är
risken stor att vårt föreningsliv minskar, vilket på sikt får stora konsekvenser på våra barn
och ungas hälsa och välbefinnande

•

Trycket på de kommunala bilarna kommer bli högre, samtidigt har vi vetskap om
att Skojbussen i perioder varit relativt stillastående.

•

Med färre aktiviteter och evenemang i bygden kan våra medborgare och
Vingåkersbygdens attraktionskraft påverkas negativt.

•

Säfstaholms slott kommer från nyöppnandet 2020 att hålla öppet året runt, vilket med
intressanta utställningar och aktiviteter möjliggör för ökade intäkter under 2021/22/23.
Däremot är konceptet med öppet året runt nytt för Säfstaholms slott och hur stort
intresset kommer vara är i dagsläget svårt att sia om.

•

Riktlinjen är att inte göra besparingar från föreningslivet, då föreningarnas budget redan
är oerhört ansträngd. 50% av våra föreningar driver/sköter om sina egna anläggningar.
Redan innan Coronapandemin var läget ansträngt (förlust pga. Corona ca 1 mkr). I
dagsläget släcker föreningarna ”bränder” med de bidrag som nämnden beviljar.

•

KoF arbetar för att nyttja de personella resurserna på bästa sätt. Vår administratör arbetar
på både bibliotek, slott och badhus.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

KFN § 52

69 (xx)

KFN 2020/73

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med
kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 är enligt med fullmäktiges beslut 15 806
tkr. Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader gör att det
under en tre års period krävs en besparing om 933 tkr för en ekonomi i balans 2023.
Förvaltningen arbetar för ökande intäkter amt minskade utgifter och effektiviseri ng
avarbet sätt. Kompetensutbildningen av per onalen kommer rationaliseras och ske
mer digitalt än tjdigare. Se redovi ade i tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Ekonomisk konsekvens
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-10-22

60 (xx)

Tid och plats

Torsdag den 22 oktober 2020 kl. 17.00 - 19.00 i sammanträdesrum Stora salen,
Abrogården.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Birgitta Loven (M)
Jonatan Andersson (S)
Christina Hallin (MP)
Hans Jonsson (SO)

Marie Janson (C)
Louise Karlsson (SO)
Aziz Jaali (S)
Enrique Oiaz (KO)

Övriga deltagare

Elin Pettersson, Kultur och fritidschef
Ghita Sjösteen, förvaltningschef
Maria Prestera §§ 45 - 47
Ulla Solsmo §§ 45 - 47
Ann Gertman § 45 - 47
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

45-60

Justering

2020-10-27

Sekreterare

Josefin Frank
Ordförande

Caisa Sävheden-Larsson
Justerande

Hans Jonsson
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Vingåkers
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-10-22

61 (xx)

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

Nämndens namn

Kultur- och fritidsnämnden

Sammantradesdatum

2020-10-22

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-29

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
N'amnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-14
Handläggare

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

KS 2020/

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att

1. Kommunstyrelsen beslutar att de två förvaltningarna ska fortsätta sitt arbete
med kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i
tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 106 926 tkr. Behovet
utifrån uppräkningar mm är 110 457 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 3 531
tkr. I Kommunstyrelsen ingår två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och
(del av) kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt den fördelningsnyckel som
används blir besparingen på kommunledningsförvaltningen 1 906 tkr och på kulturoch samhällsbyggnadsförvaltningen 1 624 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har redan tidigare beslutat ta bort funktionen
kommunjurist, vilket hanterar en stor del av behovet av besparing. Resterande del
bedömer förvaltningen sig klara huvudsakligen genom allmän återhållsamhet och
fortsatt noggrann uppföljning månadsvis av det ekonomiska utfallet, så att åtgärder
kan vidtas om behovet uppstår.
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen planerar ett antal olika åtgärder för att
minska kostnader, närmare redovisade i bifogat tjänsteutlåtande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen och kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom åtgärder inom dessa båda förvaltningar ofta
påverkar övriga förvaltningar har underlaget skickats till dem för synpunkter som
kommer att tas om hand innan ärendet kommer till kommunstyrelsen. Avstämning
med andra förvaltningar pågår alltså.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Det är en självklarhet att förvaltningarna ska hålla verksamheterna inom de
ekonomiska ramarna. Det är lika självklart att det är en prövande utmaning så som det
ekonomiska läget ser ut vid sidan av de krav, ofta stigande, som olika regelverk ställer
på kommunal verksamhet. Genom bifogat tjänsteutlåtande bedömer förvaltningarna
att de kan hålla de ekonomiska ramarna men det kan i delar innebära märkbart sänkt
service åt dem som förvaltningarna arbetar för, både inom och utom organisationen.
Fortlöpande bevakning av detta kommer att krävas, liksom av det ekonomiska utfallet.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som är beskrivet i konsekvensbeskrivningen syftar till att säkerställa
en ekonomi i balans.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

131

vingaker.se

3 (10)

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Att vidta åtgärder för att säkerställa en
ekonomi i balans bidrar självklart till just det.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

132

vingaker.se

4 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[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]"

Att säkerställa en ekonomi i balans bidrar till
ekonomisk hållbarhet.
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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?

Det är främst verksamheten inom Mat&Måltider som har direkt påverkan på
barn och ungdomar, genom mat i skolor och förskolor.

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?

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för Mat&Måltider,
genomför enligt tjänsteutlåtandet sina besparingar så att den verksamheten ska
påverkas så lite som möjligt. Det stärker likvärdiga villkor eftersom alla barn
får bra mat.

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

138

vingaker.se

10 (10
)

På vilket sätt?

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för Mat&Måltider,
genomför enligt tjänsteutlåtandet sina besparingar så att den verksamheten ska
påverkas så lite som möjligt.
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 som
fastställdes 2019-11-25 § 124.
BoU och Soc ska redovisa sina åtgärdsplaner på KF i juni samt övriga nämnder uppdras
att redovisa åtgärdsplaner i samband med delårsbokslutet.
Uppdraget från KF i november: Samtliga nämnder ska ta fram ett åtgärdsförslag som leder till att kommunen vid
planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen ska redovisas enligt ovan till KF samt på
Dialogdag 2-3 i oktober. Kommunfullmäktige beslutar sedan budget 2021 med plan 2022-2023 den 23
november 2020.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se även Investeringspolicy och Riktlinjer för
investeringar på Rankan.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker.se . Rapporten ska vara nämndbehandlad innan Kommunstyrelsen
sammanträder den 3 november. Till KSAU den 20 oktober. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen
tillhanda senast den 9 oktober, oavsett om den är nämndbehandlad eller inte, för att
kunna sammanställas till dialogdag 2-3.
Vid dialogdag 2-3 den 19 oktober förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas.
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RAM 2021
Cirkulär 20:20
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
BoU Gymansiet
SoC
Summa

Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
576 723
3 650
-266
891
2 555
-105 138
-1 416
-372
-15 806
72
-52
-5 943
266
-38
-226 307
42 314
-892
-872
0
-42 314
0
-220 483
79
-1 221
3 046
0
3 650
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
583 553 593 575 608 644
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
5 430
14 306
28 596

Justeringar avser;
•
•
•
•
•
•

Gymnasiet inklusive individuella programmet och exklusive särgymnasiet är redovisad på
särskild rad
Skatteprognos enligt cirkulär 20:20 och befolkningsprognos med 9 100 invånare år 2021,
9 125 år 2022 samt 9 150 invånare år 2023.
Ökning enligt senaste pensionsskuldsprognos
Ökade avskrivningar i och med att investeringar synnerliga skäl börjar aktiveras.
Dessutom är avskrivningskostnaderna omfördelade från Finansen till nämnderna.
Pensionsomkostnadspålägget (PO) har ökat enligt SKR med knappt 1%.PO totalt
40,15%. Ökningen har legat under finansen, men fördelas nu ut till nämnderna.
Ramen för år 2023 är inte uppräknad avseende bidrag och avgifter under
Kommunstyrelsen.
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Nämnd: Kommunstyrelsen
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 106 926 tkr.
1. Verksamhet/område: Kommunledningsförvaltningen
Beskrivning av konsekvensen:
Behovet utifrån uppräkningar mm är 110 457 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 3 531 tkr. I KS ingår
två förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen och (del av) Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt den fördelningsnyckel som används blir besparingen på KLF 1 906 tkr och KoS 1 624 tkr.
Förslag på åtgärder inom KLF:
Den åtgärd som har störst ekonomisk effekt är att KLF har tagit bort funktionen kommunjurist. Kostnaden
finns kvar 2020 men försvinner 2021. Det är en bruttobesparing på ca 750 tkr men som kompensation behöver
visst juridiskt stöd upphandlas. Nettobesparingen bedöms därför bli ca 500 tkr. En konsekvens av förändringen
är att kommunen inte har det lätt tillgängliga stöd i juridiska frågor som när det funnits en jurist anställd. Det
ökar risken för att kommunen fattar formellt felaktiga beslut.
Med ovan besparing gjord återstår behov av att sänka kostnader med 1,4 mnkr. Med en budget på drygt 100
mnkr är det ett relativt litet belopp. En stor del kan hanteras genom allmän återhållsamhet och genom att det
finns poster som erfarenhetsmässigt visat sig få ett utfall som är något lägre än budget (t.ex. sommarjobbare
och överförmyndare). Konkreta beslut om sänkt budget som kan behöva göras gäller KS resurs, där budgeten
bör sänkas med förslagsvis 300 tkr. Projektfinansiering av en kommunikatör upphör december 2020.
Förvaltningen kommer försöka lösa fortsatt finansiering av tjänsten inom ram.
Självfallet behöver som en åtgärd den månatliga uppföljningen av KS budget fortsätta, så att politik och
förvaltning kan reagera och vidta åtgärder per omgående om åtgärderna ovan visar sig inte räcka.
2. Verksamhet/område: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Beskrivning av konsekvensen
Enligt fördelningsnyckel ska den del av Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som lyder under KS
genomföra en besparing på 1 624 tkr vilket motsvarar 5,6 % av förvaltningens del av budgeten. Denna summa
omfattar inte den besparing som måste göras inom mat&måltider då de inte kan höja sina priser ut mot
förvaltningarna barn&utbildning och social. Denna besparing omfattar 1 200 tkr. Den totala
kostnadsbesparingen som förvaltningen har att genomföra omfattar således 2 824 tkr.
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Förslag på åtgärder inom KoS:
Besparingar 2021
Budget för KoS inom KS är indelad i gamla budgetuppdelningen för område samhällsbyggnad och område
kultur och fritid. Dessa behöver omstruktureras och omfördelas så rätt kostnad går på rätt budget.
Inom ramen för gamla område samhällsbyggnads budget ligger budget för hyra och städ för banklokalen på
Bondegatan samt övergripande kostnader för gemensamma inköp så som tex kontorsmaterial. Merparten av
dessa kostnader ska omfattas och finansieras av taxor. Ett förslag på uppgraderade taxor som omfattar även
hyreskostnad och kontorsmaterialkostnad är på väg upp i samhällsbyggnadsnämnden för vidare beslut i KS och
KF. Antas taxeförslagen så innebär det att stora delar av den idag skattefinansierade hyran och kostnader för
kontorsmaterial blir avgiftsfinansierad i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Detta innebär då att
skattekollektivet gör motsvarande besparing vilket medför minskad ram.
För tekniska sker inga förändringar i budgetramar. De besparingar som genomförs omfattar i huvudsak
minskat underhåll, mindre inköpta tjänster från entreprenörer och att man går från leasing till ägande av vissa
fordon. Konsekvenserna av detta blir att nivån på underhåll av verksamhetsspecifik utrustning blir lägre och
det blir mer återbruk än nyköp. I övrigt kommer ett minskat underhåll av parker och rabatter att genomföras då
mindre läggs ut på entreprenad. Det kommer även bli viss minskning på smålagningar av våra gator.
För mat och måltider medför oförändrade ramar för BoU och SOC att inga prisökningar kan ske avseende
måltider. I realiteten innebär detta att även om besparingen inom ram inte syns så behöver verksamheten spara
1200 tkr. Ett gemensamt ansvar för Mat&Måltiders framtida budget 0ch 2023 behöver tas av BoU, SOC och
KoS. De nedskärningar som har utförts sen 2018 och som kommer utföras 2021 innebär att personalstyrkan
blir så slimmad att inga marginaler finns kvar.
För i huvudsak turism och landbygdsutveckling kommer besparingar som genomförs omfatta minskad budget
för trycksaker Marknadsföringen kommer bli mer styrd mot gratis annonskanaler och mindre mot egna
trycksaker. I övrigt kommer förvaltningen jobba med besparingar inom kontorsmaterial och
förbrukningsinventarier.

Besparingar 2022
Besparingen om 800 tkr kommer i huvudsak behöva hanteras inom tekniska verksamheten där 660 tkr sparas
genom att avtalet för gräsklippning sägs upp och ersätts med en säsongsanställd parkarbetare. Övrig besparing
fördelas på övriga verksamheter genom ytterligare effektiviseringar inom administrativa kostnader som
kontorsmaterial, underhåll mm
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Besparing 2023
Besparingen om 900 tkr kommer innebära att pensionsavgångar inte ersätts vilket i första hand påverkar
tekniska och ger en besparing på 350 tkr. Ytterligare besparingar kräver sammanslagning av tjänster där
uppdragen och personalstyrkan minskas ner vilket ger en besparing på 550 tkr.

-Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2021
Behov tkr

1.KLF

1400

2.KoS

1624

Åtgärder/
Besparing
Allmän
återhållsamhet
och sänkning
av ram för KS
resurs
Effektivisering

2022
Behov
tkr

800

Åtgärder/
besparing

2023
Behov tkr

Uppsägning
900
entreprenörskontrakt

Åtgärder/
besparing

Minskning i
uppdrag och
personal

Totalt
Netto

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 9 145 tkr.
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se
Investeringspolicy och riktlinjer för investeringar på Rankan/Ledningsstöd/Ekonomi/Investeringar.

1
2
3

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
----

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Datum: 2020-09-14
Namn: Ralf Hedin och Ghita Sjösteen
Nämnd/Förvaltning/Område: KS (KLF och del av KoS)
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Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

176
(195)

KS 2020/588

Ks § 146

Konsekvensbeskrivning av ram 2021 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
I. Kommunstyrelsen beslutar att de två förvaltningarna ska fortsätta sitt arbete med
l.
kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
I 06 926 tkr. Behovet
Kommunstyrelsens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 106
utifrån uppräkningar mm är 110 457 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 33 53 lI
kommunledningsförvaltningen och
tkr. I Kommunstyrelsen ingår två förvaltningar; kommunledningsförvaItningen
(del av) kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt den fördelningsnyckel som
kommunledningsförvaltningen l1 906 tkr och på kulturanvänds blir besparingen på kommunledningsförvaItningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen l1 624 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har redan tidigare beslutat ta bort funktionen
KommunledningsförvaItningen
kommunjurist, vilket hanterar en stor del av behovet av besparing. Resterande del
bedömer förvaltningen sig klara huvudsakligen genom allmän återhållsamhet och
fortsatt noggrann uppföljning månadsvis av det ekonomiska utfallet, så att åtgärder
kan vidtas om behovet uppstår.

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen planerar ett antal olika åtgärder för att
minska kostnader, närmare redovisade i bifogat tjänsteutlåtande.

Besluts underlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-14
Konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
KommunledningsförvaItningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

bestyrkande
Utdrags best
yrkan de
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

162

2020-10-12

(195)

Tid och plats
Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 16.15I 6.15- 19.30 i Stora Salen, Abrogården
Åbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO) §§ 141-161
Tommy Bengtsson (M), tjänstg ers.
Leif Skeppstedt (S) tjänstg. 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
RalfHedin,
Emma Bergström, sekreterare
§§ 140- 141
Elin Höghielm, ekonomichef
ekonomichef§§
Therese Allard, Sörmland Vatten
§§ 134 - 137
Vatten§§
§§ 134-137
Siri Ward, miljösamordnare
miljösamordnare§§
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

Sekreterare

134 - 162

6"'t~~. ~~B.~hq\ 0. ................................
Emm~"g",öm
~
Emm~ecgst,~i&

Ordförande

~~ >I!?t~

······~················~
~
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Justerande

Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

163
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020- 10- 12
2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020- 10-22
2020-10-22

Datum för anslagsnedtagande

2020- 11 -13
2020-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

~~

~

..............
. ... ........b.~~~~····························
. ............. ~ .... ... ...... .. ........ .. .... .. .. .
Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-04
Handläggare

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

SBN 2020/xxx

Konsekvensbeskrivning och äskande gällande
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att
1. Äska 950 tkr i utökad budgetram för bostadsanpassningsbidrag from 2021
2. Äska 1000 tkr i utökad budgetram för planarbeten from 2021, och samtidigt
minska investeringsbudgeten med motsvarande belopp.
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med åtgärder utifrån förslaget
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 5 715 tkr.
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband
med omfördelning av kostnader inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen, från
Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden är 6 785 tkr, vilket gör att det krävs
en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 % av nämndens budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet
och budgeten har inte räknats upp på många år. Budgeten har sedan 2016 legat
oförändrad på 1 115 tkr och har i genomsnitt uppvisat ett underskott på -1 200 tkr per
år.
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR), innebär att plankostnader som idag är budgeterad som en investering ska
flyttas till driftsbudgeten. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det ett behov att
föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten för att kunna fortsätta
den lagstadgade verksamheten med detalj och översiktsplanering.
Förslag på åtgärder och konsekvenser presenteras i bifogad tjänsteskrivelse,
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förändrat behov av ramar har stämts av med kommunens ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviseringar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere. Genom föreslagna åtgärder i bifogad
konsekvensbeskrivning, bedömer förvaltningen att besparingar motsvarande löne- och
hyresökningar kan genomföras utan att gällande lagstiftning frångås.
Att göra ytterligare besparingar motsvarande behovet för bostadsanpassningsbidraget
och lagändringen gällande redovisning av planarbete, bedöms orimligt utifrån gällande
lagkrav. Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är lagstyrd och
taxefinansierad, finns små möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram.
Den skattefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad ger positiva
samhällsekonomiska konsekvenser, vilket gör att stora besparingar inom
verksamheten kan påverka kommunens ekonomi negativt på lång sikt.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som är beskrivet i konsekvensbeskrivningen syftar till att säkerställa
en ekonomi i balans.
Utökade ramar för bostadsanpassning och planarbete innebär inte att det uppstår nya
kostnader, men väl att kostnaderna budgeteras korrekt. Båda verksamhetsområdena
ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Bostadsanpassningen genom minskat
vårdbehov och planarbetet skapar förutsättning för exploatering som möjliggör för
ökat inflyttande till Vingåkersbygden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"
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Ghita Sjösteen
Kultur- och samhällsbyggnadschef
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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.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

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

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

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

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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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?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

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?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
RAM 2021
Cirkulär 20:20
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
BoU Gymansiet
SoC
Summa

Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
576 723
3 650
-266
891
2 555
-105 138
-1 416
-372
-15 806
72
-52
-5 943
266
-38
-226 307
42 314
-892
-872
0
-42 314
0
-220 483
79
-1 221
3 046
0
3 650
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
583 553 593 575 608 644
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
5 430
14 306
28 596

Justeringar avser;
•
•
•
•
•
•

Gymnasiet inklusive individuella programmet och exklusive särgymnasiet är redovisad på
särskild rad
Skatteprognos enligt cirkulär 20:20 och befolkningsprognos med 9 100 invånare år 2021,
9 125 år 2022 samt 9 150 invånare år 2023.
Ökning enligt senaste pensionsskuldsprognos
Ökade avskrivningar i och med att investeringar synnerliga skäl börjar aktiveras.
Dessutom är avskrivningskostnaderna omfördelade från Finansen till nämnderna.
Pensionsomkostnadspålägget (PO) har ökat enligt SKR med knappt 1%.PO totalt
40,15%. Ökningen har legat under finansen, men fördelas nu ut till nämnderna.
Ramen för år 2023 är inte uppräknad avseende bidrag och avgifter under
Kommunstyrelsen.

158

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 5715 tkr
Beskrivning av konsekvensen:
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband med omfördelning av bland
annat lokalkostnader inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen, från KS till samhällsbyggnadsnämnden är
6 785 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 % procent av nämnden budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna
är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet och budgeten har inte räknats upp på många år och har dem
senaste fem åren uppvisat minusresultat. Budgeten har under denna tid legat oförändrad på 1115 tkr.

Bostadsanpassningens utfall 2016-2020
2016: - 2000 tkr
2017: - 1000 tkr
2018: - 600 tkr
2019: - 1700 tkr
2020: - 1400 tkr (prognos) den låga siffran speglar Coronaeffekten
Från och med 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som en följd av
detta har Rådet för kommunal redovisning (RKR) arbetat fram nya rekommendationer baserade på den nya
lagstiftningen. I LKBR 1:4 stadgas att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed. Under tidigare år har kostnader för detaljplaner redovisats som en investering, dvs
alla utgifter för ett exploateringsprojekt har beräknats som en anläggningstillgång och inte påverkat
driftbudgeten. Något som de nya rekommendationerna inte tillåter. Istället ska alla kostnader som härrör
översiktsplan och detaljplaner redovisas som driftkostnader. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det ett
behov att föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten för att kunna fortsätta den lagstadgade
verksamheten med detalj och översiktsplanering.
Förslag på åtgärder
Ett förslag på uppgraderade taxor som omfattar hela verksamhetens overheadkostnad är på väg upp i
samhällsbyggnadsnämnden. Byggtaxorna omfattar mer än indexuppräkning varvid dessa går vidare för beslut i
KS och KF. Antas taxeförslagen så innebär det att stora delar av dem idag skattefinansierade kostnaderna blir
avgiftsfinansierad i enlighet med SKRs råd för framräkning av taxa. Det innebär då att skattekollektivet gör
motsvarande besparing vilket medför minskad ram på kommunstyrelsen, där lokalkostnaderna ligger
budgeterade idag. För att bibehålla en fortsatt god service till våra medborgare och näringsidkare, föreslås
taxehöjningarna ske succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till taxorna i jämförbara kommuner. Åtgärder
behöver också vidtas för att få ner verksamhetens overheadkostnader löpande fram till 2023.
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Förutom timtaxornas storlek är antalet fakturerade timmar per årsarbetstid, en parameter som påverkar det
ekonomiska resultatet. Miljöenheten har haft stora utmaningar med allt för stor personalomsättning, vilket gett
höga introduktionskostnader. Kommunen har varit en bra plantskola för nyexaminerade miljöinspektörer som
snabbt gått vidare till andra uppdrag. För att bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare föreslås en
personalsatsning där erfarna inspektörer lockas att stanna kvar i Vingåkersbygden. Genom utvecklad
samverkan med andra kommuner kan även enhetens kompetensutveckling effektiviseras och sårbarheten
minska. Fortsatt satsning på digitalisering underlätta ärendeprocessen och ger också ökade intäkter då fler
ärenden kan hanteras.
Projektet ökat bostadsbyggande tillsammans med en offensiv strategi för landsbygdsutveckling, ger en bra
grund för fler nyproduktioner och etableringar i Vingåkersbygden. Genom att satsa på kommunikation kring
planarbetet och pågående byggprojekt, skapas en nyfikenhet som stimulerarar till fler byggprojekt med ökade
intäkter till följd.
Ovannämnda åtgärder tillsammans med en allmän återhållsamhet förväntas täcka utebliven löne- &
hyreskompensation.
Ej utökade ramar för bostadsanpassning och den nya redovisningslagstiftningen innebär att nämnden måste ta
bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa negativt resultat. Då
stora delar av nämndens verksamhetsområde är taxefinansierad, finns små möjligheter att omprioritera inom
skattefinansierad ram. Bostadsanpassningen har positiva samhällsekonomiska konsekvenser då alternativet är
att den boende har vårdplats inom socialnämndens verksamhetsområde. Även planarbetet ger positiva
samhällsekonomiska konsekvenser då arbetet är en förutsättning för exploatering som möjliggör för ökat
inflyttande till Vingåkersbygden. Enligt beräkningar från Statisticon så visar att om pågående och planerade
planer genom förs som idag ligger i pipen, medför detta en intäktsökning år 2029 med 30,16 mkr jämfört med
intäkterna 2019. Vilket motsvarar en ökning med 464 personer. Om pågående och planerade planer istället inte
beslutas, beräknas en minskad skatteintäkt med 37,44 mkr jämfört med intäkterna 2019. Detta innebär en
minskning av invånarantal med 576 personer.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
Samhällsbyggnad

2021
Behov
tkr
763

Bostadsanpassning 950
Planarbete

1000

Åtgärder/
Besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation

Opåverkbar
(besparing 250 tkr)
Omfördelning av
medel från
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2022
Behov
tkr
152

Åtgärder/
besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation,
personalsatsning

2023
Behov
tkr
155

Åtgärder/
besparing
Höjda taxor,
digitalisering,
kommunikation,
personalsatsning,
minskade OHkostnader

investering till drift
(SBN/KS)
Totalt
Netto

2713

152

161

155

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se
Investeringspolicy och riktlinjer för investeringar på Rankan/Ledningsstöd/Ekonomi/Investeringar.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

1
2
3

Datum: 2020-10-04
Namn: Ghita Sjösteen
Nämnd/Förvaltning/Område: SBN/KoS
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Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

73 (80)

SBN 2020/326

Sbn § 57

Konsekvensbeskrivning och äskande
gällande Samhällsbyggnadsnämndens budgetram
2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l. Samhällsbyggnadsnämnden äskar 950 tkr i utökad budgetram för bostadsanpassning
från och med 2021.
2. Samhällsbyggnadsnämnden äskar l 000 tkr i utökad budgetram för planarbete from
2021, och samtidigt minska investeringsbeskrivning vid budgetram 2021 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med åtgärder utifrån förslaget
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 5 715 tkr.
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband
med omfördelning av kostnader inom Kultur och samhällsbyggnads
förvaltningen, från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden
är 6 785 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på l 070 tkr. Vilket motsvarar 20 %
av nämndens budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov aven utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet
och budgeten har inte räknats upp på många år. Budgeten har sedan 2016 legat
oförändrad på l 115 tkr och har i genomsnitt uppvisat ett underskott på -1 200 tkr per
år.
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR), innebär att plankostnader som idag är budgeterad
som en investering ska flyttas till driftsbudgeten. För samhällsbyggnadsnämnden
innebär det ett behov att föra över l mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten
för att kunna fortsätta den lagstadgade verksamheten med detalj och
översiktsplanering.
Förslag på åtgärder och konsekvenser presenteras i bifogad tjänsteskrivelse,
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelse

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker tisdag den 20 oktober kl. 17.00 -.19.00.'

Beslutande ledamöter
Robert Davidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Leif Skeppstedt (S)
Pierre Andersson (S)
Inger Lindfors (S) §§ 51-58
Håkan Arvidsson (M)
Jan Karlsson (SD)
Håkan Persson (S) §§59-64

Ej tjänstgörande ersättare
Göran Axelsson (C) Distans
Tor-Leif Thuresson (S) §§ 51-58
Håkan Persson (S) §§ 51-58
Leif Eriksson (KD)
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (S D)

Övriga deltagare
Susanne Jaktlund Tf Förvaltningschef
Pontus Lindberg, gruppchef för miljö
Eric Olsson, gruppchef för bygg
Tony Ljungberg byggnadsinspektör
Sara Sjöström, Landsbygdsutvecklare § §51-53
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

51-64

Justering

2020-10-28

Sekreterare
Josefin Frank

Ordförande
Robert Davidsson

Justerande
Roger Larsson
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Vingåkers
kommun
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Samhällsbyggnads nämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanstradesdatum

2020-10-20

66 (80)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-28

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-21
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153
dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Konsekvensbeskrivning av tilldelad budgetram
Socialnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att överlämna konsekvensbeskrivningen till
kommunstyrelsen
2. Socialnämnden beslutar att äska 3000 tkr extra i investeringsutrymme för 2021 för
byte av verksamhetssystem, cirka 2 500 tkr, samt byte av larm på särskilt boende i
äldreomsorgen cirka 500 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Beskrivning av skillnaden mellan behoven i socialnämndens verksamheter de
kommande tre åren och den tilldelade budgetramen samt de konskevenser som
förvaltningen ser av denna.
Ärendets beredning
Budgetprocessen är ständigt pågående genom månadsraporter, uppföljningar,
omvärldsbevakning och hantering av nya krav på verksamheterna. Därav diskuteras
ekonomi på arbetsplatsträffar, ledningsgrupper och nämndsammanträden året om.
Arbetet med denna sammanställning av konsekvenser är framtagen i förvaltningens
stab i samverkan med nämndens kontaktekonom och diskuterad i ledningsgruppen. De
fackliga organisationerna är informerade i samverkan.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Ökade krav genom lagstiftning, övervältring från andra aktörer, en åldrande
befolkning samtidigt som nämnden i ram inte ens kompenseras för löneökningar leder
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till en snabbt växande avgrund mellan behov och resurser. 2020 dämpas katastrofen av
effekter av pandemin som gjort att efterfrågan på främst äldreomsorg dämpats. Det
sannolika är att behovet av hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst, hjälpmedel,
dagverksamhet, hemsjukvård etc. snabbt kommer att återgå till tidigare prognoser men
att stigningen på efterfrågekurvan blir brantare.
Investeringar
Socialnämnden har på börjat upphandling av verksamhetssystem då nuvarande avtal
förlängts maximalt och Lagen om offentlig upphandling då tvingar kommunen till en
ny upphandling. Kostnaden är mycket svår att förutse då ett byte kan innebära både
licenskostnader, behov av ny hårdvara samt omfattande köp av konsulttid samt
utbildning för all personal i nämnden. Om nuvarande leverantör vinner upphandlingen
faller dock flera av dessa poster bort.
Nuvarande larm på särskilt boende har nått sin livstid då reservdelar ej längre finns att
tillgå. Upphandling av ett nytt larmsystem har därför påbörjats.
Totalt bedömer förvaltningen att socialnämndens investeringsbehov på grund av
ovanstående två objekt är 3000 tkr utöver det vanliga utrymmet på 510 tkr.
Förvaltningens ståndpunkt
Den pågående omställningen till ”Nära Vård” kommer att öka trycket på kommunens
verksamheter betydligt och det är av stor vikt att politiskt bevaka detta.
Principen att staten inte ska lägga på kommunerna nya uppgifter utan finansiering har
länge varit död och i en begynnande lågkonjunktur blir kommunerna ånyo skyddsnät
för statens finanser.
Socialnämnden behöver omfattande resurstillskott. Omnämnden 2019 haft den del av
kommunens ekonomi som skatteutjämningssystemet förutsätter hade nämnden då haft
ett ekonomiskt överskott istället för det rekordstora underskottet.
Under pandemin fanns ett tydligt koncerntänkande inom kommunen och ska
kommunen och socialnämnden klara framtiden är det nödvändigt att det återuppstår.

Ekonomiska konsekvenser
För 2021 redovisas konsekvenser för en budget i balans. Då sannolikt inte alla förslag
kommer att antas kommer ett sparkrav att finnas kvar. Därefter krävs mycket
omfattande och smärtsamma försämringar av kvalité i verksamheterna och
anställningsvillkor för att nämnden ens ska kunna komma i närheten av en budget i
balans.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning
Investeringsblankett verksamhetssystem
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Investeringsblankett brukarlarm säbo

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

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.
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.

Är själva syftet med ärendet

Kommer delvis att motverkas av förslagen

Kommer delvis att motverkas av förslagen

Kommer delvis att motverkas av förslagen
.
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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.

Kommer delvis att motverkas av förslagen

"[Klicka och skriv]"

Kommer delvis att motverkas av förslagen
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Kommer delvis att motverkas av förslagen

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Kommer delvis att motverkas av förslagen

"[Klicka och skriv]"

Kommer delvis att motverkas av förslagen

"[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?

Barn i behov av insatser från individ- och familj eller funktionshinderomsorg,
barn som anhöriga

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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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 som
fastställdes 2019-11-25 § 124.
BoU och Soc ska redovisa sina åtgärdsplaner på KF i juni samt övriga nämnder uppdras
att redovisa åtgärdsplaner i samband med delårsbokslutet.
Uppdraget från KF i november: Samtliga nämnder ska ta fram ett åtgärdsförslag som leder till att kommunen vid
planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen ska redovisas enligt ovan till KF samt på
Dialogdag 2-3 i oktober. Kommunfullmäktige beslutar sedan budget 2021 med plan 2022-2023 den 23
november 2020.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se även Investeringspolicy och Riktlinjer för
investeringar på Rankan.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker.se . Rapporten ska vara nämndbehandlad innan Kommunstyrelsen
sammanträder den 3 november. Till KSAU den 20 oktober. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen
tillhanda senast den 9 oktober, oavsett om den är nämndbehandlad eller inte, för att
kunna sammanställas till dialogdag 2-3.
Vid dialogdag 2-3 den 19 oktober förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas.
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RAM 2021
Cirkulär 20:20
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
BoU Gymansiet
SoC
Summa

Avser Justering Justering
Justering Justering
KF § 124 gymnasiet skatter pensioner avskrivningar
PO
576 723
3 650
-266
891
2 555
-105 138
-1 416
-372
-15 806
72
-52
-5 943
266
-38
-226 307
42 314
-892
-872
0
-42 314
0
-220 483
79
-1 221
3 046
0
3 650
-266
-1 000
0

NY RAM
År 2021 År 2022 År 2023
583 553 593 575 608 644
-106 926 -107 293 -107 293
-15 786
-15 786 -15 786
-5 715
-5 715
-5 715
-185 757 -185 757 -185 757
-42 314
-42 314 -42 314
-221 625 -222 404 -223 183
5 430
14 306
28 596

Justeringar avser;
•
•
•
•
•
•

Gymnasiet inklusive individuella programmet och exklusive särgymnasiet är redovisad på
särskild rad
Skatteprognos enligt cirkulär 20:20 och befolkningsprognos med 9 100 invånare år 2021,
9 125 år 2022 samt 9 150 invånare år 2023.
Ökning enligt senaste pensionsskuldsprognos
Ökade avskrivningar i och med att investeringar synnerliga skäl börjar aktiveras.
Dessutom är avskrivningskostnaderna omfördelade från Finansen till nämnderna.
Pensionsomkostnadspålägget (PO) har ökat enligt SKR med knappt 1%.PO totalt
40,15%. Ökningen har legat under finansen, men fördelas nu ut till nämnderna.
Ramen för år 2023 är inte uppräknad avseende bidrag och avgifter under
Kommunstyrelsen.
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Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 221 625. Behovet utifrån nuvarande verksamhet, kända
demografiska förändringar, krav från tillsynsmyndigheter etc. är 239 455 tkr, dvs. det saknas 17 830 tkr. 2021.
Då har ändå inte behov av fastighetsexpertis och eget vaktmästeri - alternativt utökad bemanning av
vårdpersonal för att hantera avfall inom vården, inräknats. De posterna utökar behovet med cirka 2000 tkr
årligen. Det saknade beloppet 17 830 tkr motsvarar mycket väl den underfinansiering av socialnämnden som
fanns 2019 enligt parametrarna i skatteutjämningssystemet och SKR:s förväntade standardkostnad.
Socialnämnden förutsätter att det aviserade statsbidraget 4 598 tkr till äldreomsorgen tillförs socialnämndens
ram vilket minskar sparbehovet till 13 232 tkr. År 2022 är underfinansieringen 27 000 tkr och 2023 41 000 tkr.
Med nuvarande rambeslut men inräknat statsbidraget till äldreomsorg. Med det glappet mellan teori och
verklighet har förvaltningen inte sett det som meningsfullt att lägga ned arbete på åren 2022 och 2023.
1.

Verksamhet/område: Gemensamt

Kostnader för nämnd, förvaltningsledning, föreningsbidrag, blockhyror, anhörigstöd, centrala
utbildningsmedel med mera. Här redovisas även kostnadsökningar för löner, hyror etc. för hela
förvaltningen samt 2020 års sparbeting på 7 300 tkr.
Beskrivning av konsekvensen:
Förslag på åtgärder:
Avskaffa alla föreningsbidrag ge en effekt på 270 tkr men innebär en förödande försämring för
pensionärsföreningarnas förebyggande arbete samt för stödet till våldsutsatta kvinnor och brottsoffer.
Att avskaffa pensionärs och funktionsrättsråden ger en besparing på 20 Tkr.
Att ta bort semesterväxlingen för kommunals och vårdförbundets avtalsområden. (de yrken som behöver
vikarier) innebär en besparing på minst 50 tkr.
Höjda intäktshyror beräknas ge 70 tkr.
Att inte införa den av samhällsbyggnadsnämnden kräva förbättringen av storstädning sparar minst 100 tkr.
Att räkna med i genomsnitt 1 sjukdag mindre och därigenom minska vikariebudgeten ger teoretiskt en
kostnadsminskning på 520 tkr.
Att minska anhörigstödet till 50 % och kombinera tjänsten med personligt ombud som delvis finansieras av
statsbidrag ger en besparing på cirka 200 tkr men tar bort möjligheten att anhörigstödet ska fullfölja uppdraget
att öka frivilliginsatserna i kommunen vilket på sikt har en betydligt större ekonomisk potential.
Behovet av juridiskt stöd är större än någonsin då kommunen inte längre har en jurist och då allt fler frågor
drivs juridiskt både inom den egentliga verksamheten som LSS ärenden, försörjningsstöd, återsökningar från
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Migrationsverket men även fastighets och avtalsfrågor, arbetsrätt och krav från tillsynsmyndigheter. Ett litet
misstag i en sådan process innebär ofta mångdubbla kostnader jämfört med den här besparingen på 40 tkr.
Personalkaffe är en uppskattad trivselåtgärd. Räknat på cirka 3 koppar per dag blir besparingen att ta bort kaffet
cirka 385 tkr per år. Besparingen kan till stor del ätas upp av administrativa kostnader för att införa betalning
för kaffet.
Det årliga beviset från arbetsgivaren på uppskattning av personalens insatser brukar kostnadsmässigt fördelas
mellan HR och förvaltningarna. Socialnämnden del brukar hamna å cirka 100 tkr.
Justering av avskrivningar 79 tkr.

2. Verksamhet/område:Individ- och familjeomsorg
Beskrivning/konsekvens: Socialtjänstutredningens förslag om minskad byråkrati och möjlighet att styra om
personal från administration till aktiva stödinsatser möter kompakt fackligt motstånd och lär inte genomföras.
Istället ställer andra utredningsförslag nya byråkratiska förslag på verksamheten varför behovet av personal
ökar över tid även om inte behoven hos invånarna gör det. Då de nya pålagorna regelmässigt är o- eller
underfinansierade leder det till kortsiktiga besparingar som minskat stöd på hemmaplan och minskat
förebyggande arbete vilket leder till kraftigt ökade kostnader på sikt. Antalet orosanmälningar för barn
fortsätter att öka nationellt. Försörjningsstödet förutspås öka med 30 % nationellt som en följd av
lågkonjunkturen samtidigt som arbetsförmedlingen i praktiken är avskaffad som samverkanspart utanför
storstäder.
Förslag på åtgärder: Fortsätta att använda Pegasus och Atlas istället för externa lösningar. Innebär dock att en
interndebitering på sikt måste ske som täcker de faktiska kostnaderna. Sänkt budget 500 tkr.
Fortsatt satsning på att förflytta människor från försörjningsstöd till annan försörjning. Då arbetsförmedling,
a-kassa och försäkringskassa numera är marginella aktörer krävs nya arbetssätt med eller utan samverkan med
Viadidakt. Budget 1000 tkr minde är beräknat utfall 2020.
Sänkt ambitionsnivå i missbruksvården genom färre placeringar. Besparing 475 tkr.
3. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg
Beskrivning av konsekvensen: Finns inga kostnadsdämpande förändringar i sikte i nationella regelverk, tvärtom
är risken stor att pågående utredningar leder till ökade kostnader för kommunerna. Antalet brukare ökar över
tid, nya diagnoser tillkommer med stora och omfattande behov av personal. Om inte ökade behov kan mötas
med ökade resurser leder det till kraftigt försämrad kvalité och arbetsvillkor. Risk för sanktionsavgifter. Ökad
personalomsättning. För att möta kostnadstrycket från 2022 och framåt krävs kraftfulla åtgärder inte minst
inom personalområdet med borttagande av önskad sysselsättningsgrad, ökad användning av timanställda, fler
arbetspass och fler delade turer etc.
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Förslag på åtgärder:
Borttagande av habiliteringsersättningen 390 tkr. Från 2022. Kan leda till ökat behov i gruppbostäder och
ökade sociala problem i gruppen vilken blev tydligt under den period i våras då daglig verksamhet var stängd på
grund av pandemin.
Att finansiera praktiksamordnartjänsten med flyktingmedel ytterligare ett år. 499 tkr.
Att göra om gruppbostaden på Hjortgränd till servicebostad. Kräver att boende accepterar lösningen och i
något fall även en flytt. Effekt som mest 357 tkr 2021.
Ta hem brukare från extern plats. Några brukare har under många år bott i gruppbostäder i annan kommun.
Att tvångsförflytta någon av dem till Vingåker om ledig kapacitet finns här kan ge en effekt på cirka 500 tkr.
Från oktober 2020 har äldre- och funktionshinderomsorgerna gemensam områdeschef. Effekt 462 tkr.

4. Verksamhet/område: Äldreomsorg
Beskrivning av konsekvensen: Nämnden utgår från att den får det till äldreomsorgen specialdestinerade
statsbidraget på 4 598 tkr. Statsbidraget täcker i princip nämndens löneökningar för året. Något utrymme för
utökad verksamhet på grund av fler äldre finns ej. Nya platser på säbo kan inte öppnas. Hemtjänst kan ej
utökas i takt med behov men en årlig förstärkning på 1 miljon kr är i alla fall inlagd. Verksamheten har fått nya
kostnader för transporter till soptipp, snöröjning av parkeringsplats, nya brandlarm. För att möta
kostnadstrycket från 2022 och framåt krävs kraftfulla åtgärder inte minst inom personalområdet med
borttagande av önskad sysselsättningsgrad, ökad användning av timanställda, fler arbetspass och fler delade
turer etc. Risk för sanktionsavgifter. Antalet brukare i äldreomsorgen kommer att öka med 50 % de kommande
10-12 åren. Saknas plan i kommunen för hur detta ska mötas finansiellt.
Förslag på åtgärder:
Kraftigt minskning av promenader i nya hemtjänstärenden. Effekt 78 tkr.
Den avdelning på Humlegården som stängdes sommaren 2020 behålls stängd 2021. Effekt 6 000 tkr.
Ökade intäktshyror, inklusive hyror inom FHO, beräknas ge 110 tkr.
Ökning av omvårdnadsavgifter pga fler brukare och högre pensioner beräknas ge 645 tkr.
Gemensam områdeschef med funktionshinderomsorgen ger enbesparing på 462 tkr.
Se över extra beställningarna från köket till säboavdelningarna beräknas ge 60 tkr.
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Höjd kostavgift på särskilt boende beräknas ge netto 250 tkr då hänsyn tagits till minskat utrymme för
omvårdnadsavgift.

5. Verksamhet/område: Integration
Beskrivning av konsekvensen:
Verksamheten består dels av mottagande och stöd till ensamkommande i form av HVB boendet Pegasus,
stödboendet Atlas, dels av det allmänna flyktingmottagandet och integrationsarbetet. Pegasus och Atlas har
under det senaste året ställt om att bli insatser även för andra barn- och ungdomar. Individ- och
familjeomsorgen har på så sätt minskat sina kostnader för externa placeringar med över 5 miljoner kr redan
2020. Integrationsverksamheten finansieras helt av därtill avsedda statsbidrag. Ersättning ges till Viadidakt för
sfi och verksamheten finansierar även fyra handläggartjänsten på individ- och familjeomsorgen,
arbetsmarknadsåtgärder samt praktiksamordnaren inom äldre- och funktionshinderomsorgerna. Om
verksamheten försvinner, främst på grund av få nyanlända, behöver flera av handläggartjänsterna,
praktikssamordnaren samt 1,5 miljoner kr för hyra på Nordangård finansieras via budget istället. 2021 är höjd
för detta inte taget i budgetarbetet då fonderade integrationsmedel kommer att räcka året ut.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2021
Behov tkr

Gemensamt

14 788

IFO

3 300

Åtgärder/
Besparing
Ta bort samtliga
föreningsbidrag
Ta bort pensionärs och
funktionsrättsråd
Ta bort semesterväxling
för kommunal
Ej storstädning enligt
Samhällsbyggnads krav
1 dags mindre
sjukfrånvaro i snitt
Minska anhörigstöd och
kombinare med
personligt ombud
Avsluta det juridiska
stödet från JP infonet
Ta bort fritt kaffe för
personal
Ingen julklapp/julbord
Totalt 1834 tkr
Sänkt kostnad för
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2022
Behov Åtgärder/
tkr
besparing
Inget kaffe på
nämndmöten

Sänkt försörjningsstöd

2023
Behov Åtgärder/
tkr
besparing

FHO

455

ÄO

1 190

Integration
Totalt
Ramtillskott
Statsbidrag
Netto

0
19 733
1 903
4 598
13 232

försörjningsstöd med
1000 tkr jämfört med
2020
Minskad missbruksvård
Minskade kostnader för
placerade unga genom
att utnyttja Pegasus
Totalt 1 975 tkr
Finansiera
praktiksamordnartjänsten
med flyktingmedel
Hjortgränd blir
servicebostad
Gemensam områdeschef
Hemtagning
Totalt 1818 tkr
Gemensam områdeschef
Stängd avdelning
Kostavgift
Minskade beställningar
från köket
Ökade hyror
Färre promenader
Ökad intäkt från avgifter
Totalt 7 605

Sämre missbruksvård
Längre
utredningstider ÄO
och FHO

Habiliteringsersättning
Önskad
sysselsättningsgrad
Fler timanställda

Önskad
sysselsättningsgrad
Fler timanställda
Fler delade turer

0
32 809
1 903
4 598
26 308

13232

0
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7017

-19 291

0
45641
1903
4598
39 140

6904

-38 737

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 510
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Se
Investeringspolicy och riktlinjer för investeringar på Rankan/Ledningsstöd/Ekonomi/Investeringar.

1
2

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Byte av
verksamhetsprogram
Byte larm särskilt
boende

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)
2000 000

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

0

0

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år
500-1000

500 000

0

0

50 000

3
Socialnämnden har påbörja tupphandling av nytt verksamhetsystem då den maximala avtalstiden på
nuvarande program är nådd. Om nuvarande leverantör vinner upphandlingen blir merkostnaderna
troligen blygsamma. Tvingas nämnden byta leverantör/program kommer det gissningsvis att kosta
storleksordningen 1-2 miljoner kronor i licenskostnader och konsultinsatser. På driftssidan kommer
omfattande personalutbildningar att kosta 500-1000 tkr i vikariekostnader under 2021 och eventuellt
2022.

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Investeringskalkyl - Projektbeskrivning
Projektnamn (kortfattad beskrivning) Projektnr

Ansvarskod

Verksamhetssystem socialförv.
Förvaltning/Verksamhet

Projektansvarig

Socialförvaltning

Torbjörn Jonsson

Datum

2020-09-21
Telefon

Syfte/klassificering (Om flera alternativ markeras, ange huvudsyftet)
Ny verksamhet
Rationalisering
Kvalitetshöjande
Miljö/klimat
Kapitalbehov, totalt (tkr):
År 1
År 2

2 500

Tidplan:
Startdatum

År 3

0

Lagkrav

0

Slutdatum

2021-02-01

Beräknad nyttjandetid (avskrivningstid)

Reinvestering

2021-12-31

Återbetalningstid (rationaliseringsinvestering)

10

Kalkylredogörelse
Förutsättningar (bakgrund, antaganden)

Nya licenser 1000 tkr
Konsulttid 500 tkr
Hårdvara 500 tkr
Utbildningskostnad 500 tkr

Handlingsalternativ (alternativa lösningar)

Avstå upphandling och riskera böter. Nationell eller regional samordning finns ej som kan pressa ned
priser och upp kvalité.
Konsekvensbeskrivning, övrigt (driftkostnader, intäkter, om det påverkar andra verksamheter)

Om driftskostnader kommer att öka eller minska är omöjligt att förutse innan upphandlingen gjorts

Driftbudget (tkr)
År 1
Kostnader:

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

- Personal
- Övrigt
Intäkter:
Beslut:
Projektet:

Tillstyrkes

Datum:

Kommentar:

Namnteckning:

Driftbudget:
Datum:

Avslås

Finns

Finns ej

Kommentar:

Namnteckning:

Bilagor: (Ex beräkningsunderlag, tjänsteskrivelse, protokollutdrag)

OBS! Vänligen använd alltid blått, arkivbeständigt bläck! Med vänlig hälsning Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-137 54
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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År 10

Investeringskalkyl - Projektbeskrivning
Projektnamn (kortfattad beskrivning) Projektnr

Ansvarskod

Brukarlarm särskilt boende
Förvaltning/Verksamhet

Projektansvarig

Socialförvaltning

Torbjörn Jonsson

Datum

2020-09-21
Telefon

Syfte/klassificering (Om flera alternativ markeras, ange huvudsyftet)
Ny verksamhet
Rationalisering
Kvalitetshöjande
Miljö/klimat
Kapitalbehov, totalt (tkr):
År 1
År 2

500

Tidplan:
Startdatum

År 3

0

Lagkrav

0

Slutdatum

2021-02-01

Beräknad nyttjandetid (avskrivningstid)

Reinvestering

2021-12-31

Återbetalningstid (rationaliseringsinvestering)

10

Kalkylredogörelse
Förutsättningar (bakgrund, antaganden)

Nya licenser 200 tkr
Konsulttid 50 tkr
Hårdvara 200 tkr
Utbildningskostnad 50 tkr

Handlingsalternativ (alternativa lösningar)

En mycket kraftig utökning av personalen.

Konsekvensbeskrivning, övrigt (driftkostnader, intäkter, om det påverkar andra verksamheter)

Om driftskostnader kommer att öka eller minska är omöjligt att förutse innan upphandlingen gjorts

Driftbudget (tkr)
År 1
Kostnader:

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

- Personal
- Övrigt
Intäkter:
Beslut:
Projektet:

Tillstyrkes

Datum:

Kommentar:

Namnteckning:

Driftbudget:
Datum:

Avslås

Finns

Finns ej

Kommentar:

Namnteckning:

Bilagor: (Ex beräkningsunderlag, tjänsteskrivelse, protokollutdrag)

OBS! Vänligen använd alltid blått, arkivbeständigt bläck! Med vänlig hälsning Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-137 54
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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År 10

~~~
~~

vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

149 (160)

SN 2020/213

Sn § 123

Konsekvensbeskrivning av tilldelad budgetram och
ii nvesteri ngsbudget
Socialnämndens beslut
l.
1.
2.

Socialnämnden beslutar att överlämna konsekvensbeskrivningen till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden beslutar att äska 3000 tkr extra i investeringsutrymme rör
för 2021 rör
för
byte av verksamhetssystem, cirka 2500
2 500 tkr, samt byte av larm på särskilt boende i
äldreomsorgen cirka 500 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Beskrivning av skillnaden mellan behoven i socialnämndens verksamheter de
kommande tre åren och den tilldelade budgetramen samt de konsekvenser som
förvaltningen ser av denna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-21
Konsekvensbeskrivning
Investeringsblankett verksamhetssystem
Investeringsblankett brukarIarm
brukarlarm säbo
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kom·mun
kom-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

140 (160)
140

Tid och plats

13.15-16.15, ii stora salen, på Abrogården
Åbrogården ii Vingåker.
Måndagen den 5 oktober 2020 kl. 13.15-16.l5,
Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-)
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredai
Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SD)

Leif Skeppstedt (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Leif Svenson (V)
Ann-Marie Eriksson (SD)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
16-118
Maria Pestrea, kommunikationschef, §
§ §§ 1116-118
Jessica Lönn, arbetsterapeut, §§ 123-127
127
Cecilia Kickmaier, arbetsterapeut,§§
arbetsterapeut, §§ 123123-127

Paragrafer

116-132

Datum för justering

----

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Irene Sandqvist
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

141 (160)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-08

Datum för anslagsnedtagande

2020-10-30

::~::~::i:lats

&.~~.~h.~~

::~::~:~i:lats för protokollet.... .. ... .. ..&.~~-~h-~~ ..... ....... .......... ........ .. ..

Namnförtydligande

Mesir Taki

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-01
Handläggare

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

KoF 2020/xxx

Kultur & fritidsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i
balans 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att
1. Godkänna Kultur & fritidsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 2023 enligt
tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separat ärende) några mindre nedskärningar och
effektiviseringar genom samordning, samt ökade intäkter genom intäktsfinansierade
evenemang för vuxna.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas
personalnedskärningar och en omfattande minskning av evenemang och aktiviteter.
Förvaltningarna kommer självklart att noga följa det ekonomiska utfallet och göra
prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder som krävs för att ekonomin ska
vara i balans 2023.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är en självklart prioriterad uppgift för förvaltningarna att hålla verksamheterna
inom de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med
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effektiviseringar men också med beredskap för förändrad ambitionsnivå och på sikt
kan det också bli nödvändigt med åtgärder som minskar antalet anställda.
Kultur- och Fritidssektorn är oerhört viktig för Vingåkersbygden. Genom badhuset,
fritidsgården, biblioteket, slottet, genom våra föreningar, evenemang och aktiviteter
skapar vi trygghet och hoppfullhet för våra medborgare. Att ha goda förebilder och
stabila vuxna i sin närhet är avgörande för våra ungas framtidstro. Det är genom
fritidssektorn som vi skapar mötesplatser över generationsgränser, erfarenheter och
lärdomar utbyts och förvaltas. Fritidssektorn bidrar till bättre försättningar för våra
medborgare och kompletterar Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen. Med stora nedskärningar i fritidssektorn kommer Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen möta ännu större utmaningar.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att kunna fortsätta leverera de
mötesplatser och upplevelser som kultur- och samhällsbyggnad idag skapar för
Vingåkersbygdens medborgare.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef KoS
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[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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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

68 (xx)

KFN § 51

KFN 2020/72

Kultur & fritidsnämndens åtgärdsplan för ekonomi ii
balans 2023
Kultur och fritidsnämndens beslut
1. Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för ekonomi ii balans 2023 enligt
tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separat ärende) några mindre nedskärningar och
effektiviseringar genom samordning, samt ökade intäkter genom intäktsfinansierade
evenemang för vuxna.
vuxna.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas
personalnedskärningar och en omfattande minskning av evenemang och aktiviteter.
Förvaltningarna kommer självklart att noga följa det ekonomiska utfallet och göra
prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder som krävs för att ekonomin ska
vara i balans 2023.

Besluts underlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-01
2020-10-0 1
Ekonomisk konsekvens

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

/
/

~ ..
~/
./

Utdragsbestyrkande

198

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

60 (xx)

Tid och plats

Torsdag den 22 oktober 2020 kl. 17.00
17 .00 -- 19.00
19 .00 i sammanträdesrum Stora salen,
Abrogården.
Åbrogården.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Birgitta Loven (M)
Jonatan Andersson (S)
Christina Hallin (M
P)
(MP)
Hans Jonsson (SO)

Marie Janson (C)
Louise Karlsson (SO)
Aziz Jaali (S)
Enrique Oiaz (KO)

Övriga deltagare

Elin Pettersson, Kultur och fritidschef
Ghita Sjösteen, förvaltningschef
§§ 45 - 47
Maria Prestera
Prestera§§
Ulla Solsmo §§ 45 - 47
Ann Gertman §§ 45 - 47
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

45-60

Justering

2020-10-27

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-04
Handläggare

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

SBN 2020/xxx

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsförslag för
ekonomi i balans 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att
1. Godkänna Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2023
enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separata ärenden) åtgärder med höjda taxor och
satsningar som genererar ökade intäkter. I detta åtgärdsförslag ingår även att
lokalkostnader som idag är budgeterade på kommunstyrelsen, flyttas till
samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet. Vilket innebär en besparing
för skattekollektivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förutom en allmän
återhållsamhet behöver verksamhetens overheadkostnader ses över och besparingar
genomföras för en ekonomi i balans 2023.
Förutom dessa åtgärder som beräknas kompensera ökade lönekostnader och
hyreshöjningar, har samhällsbyggnadsnämnden opåverkbara kostnader som inte ryms
inom tilldelad ram. Dels är det kostnader för bostadsanpassning, där budgeten under
flera år varit oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning. Dels
innebär ny redovisningslagstiftning att plankostnader som idag är budgeterad som
investering behöver flyttas till driftsbudgeten. Förvaltningen föreslår (i separat ärende)
att samhällsbyggnadsnämnden äskar om utökad ram för dessa verksamheter. Om
beslut fattas att inte tillföra samhällsbyggnadsnämnden utökad ram, måste nämnden ta
bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder. Alternativt fortsätta uppvisa
negativt resultat.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas ytterligare
taxehöjningar. Förvaltningen kommer självklart att noga följa det ekonomiska utfallet
och göra prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder som krävs för att
ekonomin ska vara i balans 2023.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom
de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som
besparingar, effektiviserar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt
som kostnaderna hålls nere.
Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är lagstyrd och taxefinansierad, finns
små möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram. Den skattefinansierade
verksamheten inom samhällsbyggnad ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser,
vilket gör att stora besparingar inom verksamheten kan påverka kommunens ekonomi
negativt på lång sikt. För verksamhet som är taxefinansierad finns möjligheten att
reglera taxorna. För att bibehålla en fortsatt god service till våra medborgare och
näringsidkare, föreslås taxehöjningarna ske succesivt och ansvarsfullt med hänsyn till
taxorna i jämförbara kommuner.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av att förvaltningen säkerställer att ekonomin är i
balans är självfallet av godo. Utmaningen ligger i att uppnå dem lagstiftade krav som
verksamheten är ålagda och samtidigt vara en attraktiv kommun för medborgare och
näringsliv. På sikt kan det bli nödvändigt med ytterligare höjda taxor.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning Samhällsbyggnad
Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef KoS
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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.

En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i
balans träffar direkt det här målet.

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

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

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

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera
att ha ekonomin i balans får negativa effekter
för det här målet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

205

vingaker.se

7 (9)

Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad
hållbarhet för konsumtion och produktion.

"[Klicka och skriv]"

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.

Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha
ekonomin i balans får negativa effekter för det här
målet.
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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?

Beslutet påverkar alla medborgare i Vingåkersbygden.

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?

En ekonomi i balans skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i
Vingåkersbygden på lång sikt.
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Sam hälls
nadsnäm nden
häl Is bygg
byggnadsnämnden

Vingåkers
Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn § 56

72 (80)

SBN 2020/324

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för
ekonomi ii balans 2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l1.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan
för ekonomi ii balans 2023 enligt tjänsteutlåtande, och överlämna den till
kommunstyrelsen.
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2021 föreslår förvaltningen (i separata ärenden) åtgärder med höjda taxor och
satsningar som genererar ökade intäkter. II detta åtgärdsförslag ingår även att
lokalkostnader som idag är budgeterade på kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen, flyttas till
samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet. Vilket innebär en besparing
för skattekollektivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
verksamhetsområde. Förutom en allmän
återhållsamhet behöver verksamhetens overheadkostnader ses över och
besparingar genomföras för en ekonomi ii balans 2023.
Förutom dessa åtgärder som beräknas kompensera ökade lönekostnader och
hyreshöjningar, har samhällsbyggnadsnämnden opåverkbara kostnader som inte ryms
inom tilldelad ram.
ram . Dels är det kostnader för bostadsanpassning, där budgeten under
flera år varit oförändrad och för låg för att nå upp till gällande lagstiftning.
lagstiftning. Dels
innebär ny redovisningslagstiftning att plankostnader som idag är budgeterad som
investering behöver flyttas till driftsbudgeten. Förvaltningen föreslår (i separat ärende)
att samhällsbyggnadsnämnden äskar om utökad ram för dessa
verksamheter. Om beslut fattas att inte tillföra samhällsbyggnadsnämnden utökad
ram, måste nämnden ta bort lagstiftad skattefinansierad verksamhet och åtgärder.
Alternativt fortsätta uppvisa negativt resultat.
Om beslutet att inte kompensera förvaltningarna för löneökningar kommer att gälla
även 2022 och 2023 går det inte att utesluta att det kommer att krävas ytterligare
taxehöjningar. Nämnden och förvaltningen kommer självklart att noga följa det
ekonomiska utfallet och göra prognoser framåt, och allt eftersom vidta de åtgärder
som krävs för att ekonomin ska vara ii balans 2023.
2023 .

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-04
Konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
Utdrags bestyrkande
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Sam hälls bygg
nads näm nden
byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

65 (80)

Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker tisdag den 20 oktober kl. 17.00 -.19.00.

Beslutande ledamöter
Robert Davidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Leif Skeppstedt (S)
Pierre Andersson (S)
51-58
Inger Lindfors (S) §§ 51
-58
Håkan Arvidsson (M)
(SO)
Jan Karlsson (SD)
Håkan Persson (S) §§59-64

Ej tjänstgörande ersättare
Göran Axelsson (C) Distans
Tor-LeifThuresson
Tor-Leif
Thuresson (S) §§ 51-58
Håkan Persson (S) §§ 51-58
(KO)
Leif Eriksson (K
D)
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SD)

Övriga deltagare
Susanne Jaktlund Tf Förvaltningschef
Pontus Lindberg, gruppchef för miljö
Eric Olsson, gruppchef för bygg
Tony Ljungberg byggnadsinspektör
Sara Sjöström, Landsbygdsutvecklare §§51-53
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

Vingåkers
kommun

51-64

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Sam
hälls bygg nads näm nden
Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

66 (80)

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-28

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

~,
Justerandes sign

~4'

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

202
(207)

2020-11-03

Au § 171

KS 2020/108

Kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 2022 2023
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2021 fastställs till 9.1 00 personer (l
november 2020) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka amhäll byggnadsnämndens budgetram
med 1,0 mkr från och med 2021 avseende planarbeten.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnad nämnden i uppdrag att utreda
kostnaderna för bostadsanpassning bidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ulöka barn- och utbildningsnämndens budgetram
för gymnasieskolan med 4.359 tkr från och med ål' 2021.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens investeringsbudget under
2021 med O 5 mkr avseende brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt
verksam hetssystem .
6. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3.228 tkr årligen under åren 2021-2024 för
investeringar i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd asfalteringsplan.
Investeringen genomförs med synnerliga skäl, det vill säga att finansiering kan ske
genom upplåning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att avslå övriga äskanden från nämnderna.
8. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfa tigheter ASs låneförpliktel er upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå I.öpande ränta och kostnader.
l O.Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ASs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 173,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
II.Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2021 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

203
(207)

2020-11-03

12.Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt moms lagen.
l3.Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2021 och flerårsplan för 2022-2023.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av corona-pandemin beslutades under våren att årets budgetprocess
skulle skjutas fram till hösten. Detta medförde att kommunfullmäktige inte fastställde
nämndernas ekonomiska ramar på sitt sammanträde i juni. Utgångsläget inför höstens
arbete med förslag till kommunp!an med budget för 2021 och flerårsplan för 20222023 är därför den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019
avseende budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022. Därtill har kommunstyrelsen i
mars beslutat om planeringsdirektiv för 2021 - 2023 som innebär att inga
uppräkningar av de ekonomiska ramarna gällande löneökningar, hyres- eller andra
kostnadsökningar ska göras. Därför föreslås nämndernas ekonomiska ramar kvarstå på
2020 års nivå. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet
med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis
pensionskostnader. Kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad
ekonomi.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023
Barn- och utbildningsnämndens äskande av utökad budgetram gällande
gymnasieskolan, BoU § 78/2020.
Socialnämndens äskande om utökad investeringsbudget med anledning av brukarlarm
säbo samt verksamhetssystem, Sn § 123/2020.
Samtliga nämnders konsekvensbeskrivningar inför budget 2021

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2020-11-03
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Tid och plats

Tisdagen den 3 november 2020, kl. 09:00-10.00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset
i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Lotta Edström, Sörmland Vatten §§ 167 - 169

Distans

Ing-Mari Frössevi, Lennart Andersson, Robert Skoglund och RalfHedin deltar på distans via
videolänk.
Paragrafer

167 - 173

Sekreterare

. . ..t..r::.~. ~~. ..G.. ~t~? ~~'X) ..................... ....... ...... ..

Ordförande

Em~a B'@~.:&~
Anneli ~
en sson

Justerande

.... . . ...

Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

197

2020-11-03

(207)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

....... .. .. ..

[".'0.~9::-: ..B"~:!d~ ~:.~.~

o

•

•

o •

•

•••

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

215

O

"

.

.

......

.

vingaker.se

Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

211
(232)

KS 2020/108

Ks § 176

Kommunplan med budget 2021 och flerårsplan 20222023
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
I. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag år 2021 fastställs till 9.100 personer (l
november 2020) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 1,0 mkr från och med 2021 avseende planarbeten.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram
för gymnasieskolan med 4.359 tkr från och med år 2021.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens investeringsbudget under
2021 med 0,5 mkr avseende brukarlarm till säbo samt med 2,5 mkr avseende nytt
verksamhetssystem .
6. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3.228 tkr årligen under åren 2021 - 2024
för investeringar i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd asfalteringsplan.
Investeringen genomförs med synnerliga skäl, det vill säga att finansiering kan ske
genom upplåning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att avslå övriga äskanden från nämnderna.
8. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 176,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp
till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
l O.Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2021
såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till
ett högsta lånebelopp om 173,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11.Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2021 för AB
Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på
utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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12. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens
samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
I3.Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för
2021 och flerårsplan för 2022-2023.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av corona-pandemin beslutades under våren att årets budgetprocess
skulle skjutas fram till hösten. Detta medförde att kommunfullmäktige inte fastställde
nämndernas ekonomiska ramar på sitt sammanträde i juni. Utgångsläget inför höstens
arbete med förslag till kommunplan med budget för 2021 och flerårsplan för 20222023 är därför den plan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019
avseende budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022. Därtill har kommunstyrelsen i
mars beslutat om planeringsdirektiv för 2021 - 2023 som innebär att inga
uppräkningar av de ekonomiska ramarna gällande löneökningar, hyres- eller andra
kostnadsökningar ska göras. Därför föreslås nämndernas ekonomiska ramar kvarstå på
2020 års nivå. Justering av skatteintäkter och generella statsbidrag har gjorts i enlighet
med senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis
pensionskostnader. Kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad
ekonomi.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) och Tommy Bengtsson (M) yrkar på avslag till beslutspunkt 1
och 13 i förmån för Moderaternas eget förslag.
Ordförande yrkar avslag på avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar styrelsen ställning till
avslagsyrkandet på beslutspunkt l och 13, därefter till arbetsutskottets förslag till
beslut i övrigt.
Ordförande finner att styrelsen avslår avslagsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen i övrigt beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
till beslut.

Reservation
Charlotte Prennfors (M) och Tommy Bengtsson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Moderaternas eget förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 170/2020
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Förslag till dokumentet Kommunplan med budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023
Barn- och utbildningsnämndens äskande av utökad budgetram gällande
gymnasieskolan, BoU § 78/2020.
J usterandes sign
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Socialnämndens äskande om utökad investeringsbudget med anledning av brukarIarm
säbo samt verksamhetssystem, Sn § 123/2020.
Samtliga nämnders konsekvensbeskrivningar inför budget 2021
Beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans, Kfn § 5I/2020
Beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans, Kfn § 56/2020

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB

J usterandes sign
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Tid och plats
Måndagen den 9 november 2020, kl. 14.00- 17:05 i Stora salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S) 1:e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2:e vice
ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Enrique Oiaz (KO), tjänstg. ers
Tommy Bengtsson (M), tjänstg. ers
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Leif Skeppstedt (S)
Lars Nilsson (S)
Monica Granström (S)
Robert Oavidsson (C)
Roger Larsson (M)
Robert Oavidsson (C)
Per- Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 166
Erik Olsson, plan- och byggchef §§ 163 -166

Deltagare på distans
Charlotte Prennfors, Ing-Mari Frössevi, Tommy Bengtsson, Roger Larsson, Monica
Gran ström , Robert Skoglund, Lars Nilsson, Leif Skeppstedt, Robert Oavidsson, Enrique Diaz,
Håkan Östlun<j.Per-Erik Eriksson, Elin Höghielm och Erik Olsson deltar på distans via
videolänk.

Paragrafer

163 - 193

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

2020-11-09

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdrags best yrkande
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KS 2020/636

Utbetalning av partistöd 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd för år 2021 ska ske enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Reglerna för kommunalt partistöd antogs av kommunfullmäktige §114,2014-10-06. I
beslutet har det tagit hänsyn till Cirkulär 14:12 – Nya regler i kommunallagen om
lokalt partistöd. I Cirkulär 14:12 framgår att ”Fullmäktige måste också fatta årliga
beslut om utbetalning av partistödet”.
Senast sista juni 2021 ska partierna inkomma med redovisning av vad partistödet har
använts till under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-28
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-28
Handläggare

Anders Nordling
0151 - 191 10
Anders.nordling@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/xxx

Utbetalning av partistöd för 2021
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utbetalning av partistöd
för år 2021 ska ske enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna för kommunalt partistöd antogs av kommunfullmäktige §114,2014-10-06. I
beslutet har det tagit hänsyn till Cirkulär 14:12 – Nya regler i kommunallagen om
lokalt partistöd. I Cirkulär 14:12 framgår att ”Fullmäktige måste också fatta årliga
beslut om utbetalning av partistödet”.
Senast sista juni 2021 ska partierna inkomma med redovisning av vad partistödet har
använts till under 2020.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av budgetstrateg

Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
De lokala partistöden i Vingåkers kommun utgår till partier som är representerade i
fullmäktige och är en juridisk person. Partistöd utgår också under 3 månader efter

222

vingaker.se

2 (11)

det att representationen upphört. Stödet ges för att stärka den kommunala
demokratin, allt enligt kapitel 4 i kommunallagen. Fullmäktige ska även besluta att en
mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Fullmäktige fattar beslut om
utbetalning enligt de regler som finns.
För partistödet 2019 har samtliga partier inkommit med redovisning innan den 30 juni
2020, förutom Centerpartiet som inkom med sin redovisning den 6:e juli 2020.
Paragraf 5 i regler för kommunalt partistöd i Vingåkers kommun står det att om
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Ur kommunallagen 4 kap, 31 § står det att fullmäktige får besluta att stöd inte ska
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första
och andra styckena.
I kommunallagen kapitel 4 står det att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas
till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och
andra styckena.
Lagstiftningen anger således att fullmäktige får besluta att inte utbetala partistöd på
grund av för sent inkommen redovisning, och inte att fullmäktige måste ta ett sådant
beslut. Förvaltningen föreslår därmed, med hänsyn till den ringa förseningen, att ändå
utbetala partistödet.
Ekonomiska konsekvenser
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar in
redovisning och granskningsrapport senast den 30 juni 2021

Bilagor
Utbetalningsunderlag
Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd med bilagor

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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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.

Partistödet är en del av kommunfullmäktiges
budget.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

226

vingaker.se

6 (11)

"[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]"

Partistöd är ett viktigt sätt att upprätthålla
demokratin.
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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?

Alla barn och ungdomar påverkas på ett positivt sätt av att bidra till
demokratisk valda partier får stöd att genomföra en politik som påverkar
samhället positivt.

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?
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Partistöd Vingåkers kommun
2021
Uträkning
Parti
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
KD
Miljöpartiet de gröna
Vägen till Livskvalitet
SD
Totalt
utbetalas ej
Totalt utbetalt belopp

mandat
11
2
6
3
1
1
1
6
31

Grundstöd Mandatstöd Summa
17 000
147 224
164 224
17 000
26 768
43 768
17 000
80 304
97 304
17 000
40 152
57 152
17 000
13 384
30 384
17 000
13 384
30 384
17 000
13 384
30 384
17 000
80 304
97 304
136 000
414 904
550 904
0
550 904

Partistödet är uppdelat i två olika delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är
17 000kr per parti, mandatstödet är 13 384kr per mandat.

Grundstöd
Mandatstöd 2011-2014
KPI basår okt 2010
Mandatstöd 2015<

17000
13000
305,57
13384

Tidigare år har partistödet räknats upp med KPI
varje år, detta sker från om med 2015 inte längre
enl nytt beslut i KF 2014-10-06 §114

Partistöd för
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KPI okt föreg år
313,42
314,59
314,4

Uppräkning Mandatstöd
1,026
13 334
1,030
13 384
1,029
13 376
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
Ingen uppr
13 384
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt
partistöd
Enligt kommunallagen 4 kap 31 § ska en mottagare av partistöd årligen lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som
anges i 29 § första stycket. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare
som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till
Vingåkers kommun, nämndservice, senast den 30 juni närmast följande år.
Parti

Organisationsnummer

Telefon

Adress

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01)

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin

av erhållet kommunalt partistöd med bilagor version 2.doc

VK400S v1.0 040416 L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Kallelser 2020\Handlingar till KSAu 2020-10-20\10. Utbetalning av partistöd 2021\Blankett för Redovisning

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att
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stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Datum

Datum

Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Granskningsintyg
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt
partistöd i Vingåkers kommun”.
Intygas av

Namnförtydligande

Datum

Ort

Bilaga 1
FÖRFATTNINGSSAMLING
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Flik 5.21

Regler för kommunalt partistöd i Vingåkers kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 114
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Vingåkers kommun ska därutöver gälla.
1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vingåkers kommun utgår till partier som är representerade
i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av
• ett grundstöd, som uppgår till 17 000 kronor per parti och år, samt
• ett mandatstöd, som uppgår till 13 384 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § andra stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
__________
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Bilaga 2

Utdrag ur kommunallagen, 2 kap. Kommunernas och
landstingens befogenheter:
Kommunalt partistöd
9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett
parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).
10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag
(2013:1053).
11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som
anges i 9 § första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag
(2013:1053).
12 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per
år. Lag (2013:1053).
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Kf §

KS 2020/549

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1.600.000
kronor (motsvarande kommunens förlagslån till Föreningen) samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och
vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1.300 kronor per invånare.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget, att ge ekonomichefen delegation på att verkställa
inbetalningarna av medlemsinsatserna i enlighet med Föreningens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening har Vingåkers kommun bidragit
med 1.600.000 kronor i förlagslån till Föreningen i samband med Föreningens behov
av stärkt kapitalbas. Nya regler gör att förlagslånen inte kan nyttjas till
kapitalförstärkning i Föreningen, varför förlagslånen återbetalas till medlemmarna
under hösten 2020. Stämmobeslut i Föreningen har fattats som innebär att
medlemsinsatserna ska öka från 900 kronor per invånare till 1.300 kronor per
invånare. Detta ska ske successivt så att medlemsinsatsen år 2024 motsvarar 1.300
kronor per invånare. Förlagslånet på 1.600.000 kronor kan nyttjas som inbetalning.
Det räcker dock inte hela vägen, varför kommunen år 2021 - 2024 behöver betala in
ytterligare medel för att uppnå medlemsinsatsen till år 2024. Inbetalningarna påverkar
kommunens likviditet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen
använder förlagslånet som delbetalning och att resterande medel betalas in i den takt
som krävs för att uppnå 1.300 kronor per invånare år 2024. Kommunstyrelsen föreslås
ge ekonomichefen delegation att verkställa inbetalningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtelse 2020-10-05
Skrivelse och bilagor från Kommuninvest
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommuninvest Ekonomisk Förening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2020-10-05
Handläggare

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

KS 2020/549

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
1. Vingåkers kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om 1.600.000 kronor (motsvarande kommunens förlagslån
till Föreningen) samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1.300 kronor per invånare.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget, att ge ekonomichefen delegation på att verkställa
inbetalningarna av medlemsinsatserna i enlighet med Föreningens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Som medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening har Vingåkers kommun bidragit
med 1.600.000 kronor i förlagslån till Föreningen i samband med Föreningens behov
av stärkt kapitalbas. Nya regler gör att förlagslånen inte kan nyttjas till
kapitalförstärkning i Föreningen, varför förlagslånen återbetalas till medlemmarna
under hösten 2020. Stämmobeslut i Föreningen har fattats som innebär att
medlemsinsatserna ska öka från 900 kronor per invånare till 1.300 kronor per
invånare. Detta ska ske successivt så att medlemsinsatsen år 2024 motsvarar 1.300
kronor per invånare. Förlagslånet på 1.600.000 kronor kan nyttjas som inbetalning.
Det räcker dock inte hela vägen, varför kommunen år 2021-2024 behöver betala in
ytterligare medel för att uppnå medlemsinsatsen till år 2024. Inbetalningarna påverkar
kommunens likviditet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen
använder förlagslånet som delbetalning och att resterande medel betalas in i den takt
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som krävs för att uppnå 1.300 kronor per invånare år 2024. Kommunstyrelsen föreslås
ge ekonomichefen delegation att verkställa inbetalningarna.
Ärendets beredning
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande och de har skickat instruktioner om hur besluten ska se ut.
Ärendet har hanterats inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Om Kommuninvest
Vingåkers kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på
kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de
nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga
dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som
bilaga ”Lånevillkoren”.
Vingåkers kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 30 september 2020 till
1.600.000 kronor jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna under hösten 2020.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
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förlagslånen för att öka sin kapitalinsats i Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats
som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med
en tilläggsinsats. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna
så att en enda nivå för kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1.300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska
ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där
kravet ökar successivt under de kommande föra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
(kr/invånare) (kommun)
900
1.000
1.100
1.200
1.300

Kapitalinsats
(kr/invånare) (region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1.800
kronor per invånare för kommuner (360 kronor per invånare för regioner).

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att Vingåkers kommun använder
återbetalningen av förlagslånet om 1.600.000 kronor till delbetalning av den beslutade
utökade medlemsinsatsen. Det innebär att Vingåker inte behöver betala in något mer
förrän år 2022. Därefter föreslår förvaltningen att kommunen följer den av stämman
fastställda planen och från och med år 2022 gör de ytterligare inbetalningar som krävs
för att slutligen år 2024 ha uppnått 1.300 kronor per invånare i inbetald
medlemsinsats. Kommunledningsförvaltningen föreslår att ekonomichefen ges
delegation på att verkställa inbetalningarna av medlemsinsatsen till Kommuninvest
Ekonomisk förening.

Ekonomiska konsekvenser
Förlagslånet på 1.600.000 kronor kommer att återbetalas till kommunen under hösten
2020. Enligt stämmobeslut under år 2020 i Föreningen ska medlemsinsatserna öka
från 900 kronor per invånare till 1.300 kronor per invånare år 2024. Kommunen
betalar in 1.600.000 kronor motsvarande förlagslånet under 2020. Därefter kvarstår
enligt tabellen nedan för att uppnå medlemsinsatsen om 1.300 kronor per invånare
2024. Totalt kommer kommunens medlemsinsats att uppgå till 11.594.700 kronor år
2024. Idag uppgår den till 8.027.100 kronor, vilket innebär en ökning med 3.567.600
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kronor. Medlemsinsatsen är beräknad på 8.919 invånare som var kommunens
invånarantal då kommunen blev medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening år
2008.
2020
Att inbetala
1 600 000 kr
per år då
(förlagslånet)
förlagslånet på
1,6 mkr
nyttjats som
engångsbelopp

2021
0 kr

2022
183 800 kr

2023
1 075 700
kr

2024
1 967 600 kr

Den utökade medlemsinsatsen påverkar kommunens likviditet, det vill säga pengar på
banken används och byts mot ökat insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening.
Således ingen påverkan på driftbudgeten.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Skrivelse och bilagor från Kommuninvest.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommuninvest Ekonomisk Förening

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.

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris.

"[Klicka och skriv]"

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris.

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]"

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris. Medger upplåning till
investeringar i VA och Renhållning.

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris. Medger upplåning till
eventuella investeringar i energieffektivisering.
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"[Klicka och skriv]"

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris. Medger eventuella
investeringar i infrastruktur osv.

"[Klicka och skriv]"

Medlemskapet i Kommuninvest Ekonomisk
Förening medför tryggad finansiering av
kommunkoncernens investeringar till
konkurrenskraftigt pris.
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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?

Indirekt, eftersom det möjliggör framtida upplåning till investeringar som
kommer barn och unga till del.

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?

Inte beslutet i sig, men de eventuella investeringar som
finansieringsmöjligheterna ger upphov till bör ta detta i beaktande.

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

Inte beslutet i sig, men de eventuella investeringar som
finansieringsmöjligheterna ger upphov till bör ta detta i beaktande.

250

Bilaga 1

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

ANKOM

2020 -09- 04

[Ange kommun]

VINGAKERS KOMMUN
Ekonomienheten

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värde grund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp aven solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Aterbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
("Lånevillkoren").
[Ange kommun] s förlagSlån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommunlnvest I Sverige AB (publ). arg nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommunlnvest Ekonomisk förening. arg nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommunlnvest Fastighets AB. arg nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro' Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form aven kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1000
1100
1200
1300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:

(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut

[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska
inbetala ett insatsbelopp om
[ange belopp]
kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fYra åren:

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fora åren:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsenl bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 - 340 3983.

Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.

2

Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalrnål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.
•

En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

•

En gemensam. och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

•

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommunlnvest i Sverige AB (publ). arg nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommunlnvest Ekonomisk förening. arg nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. ~p kommande fyra åren.
•

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

År
2021
2022
2023
2024

Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare
•

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

•

Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknatförlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomiskförening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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•

Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf

3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4

Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 - 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 5568.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-3403983.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
TRETTIOÅRIGT FÖRLAGSLÅN OM HÖGST SEK 1 000 000 000
2010/2040
30 NOVEMBER 2010

1

DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
”Avstämningsdag”

femte Bankdagen före Ränteförfallodag respektive
Återbetalningsdag, eller den Bankdag närmare respektive
förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den
svenska obligationsmarknaden;

”Bankdag”

dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med
allmän helgdag;

”Emittenten”

Kommuninvest Ekonomisk förening med organisationsnummer 716453-2074;

”Fordringshavare”

den till vilken förlagsbevis är ställt eller den som har
förvärvat förlagsbevis i enlighet med dessa allmänna villkor;

”Förlagsbevis”

ensidig skuldförbindelse som skall utges eller har utgivits av
Emittenten i enlighet med dessa villkor;

”Lånedatum”

den 30 november 2010;

”Lånet”

Kommuninvest Ekonomisk förenings förlagslån på högst
SEK 1 000 000 000;

”Proportionellt belopp”

Sådant belopp i emissionen som svarar mot varje Fordringshavares andel i Emittentens insatskapital och som fastställts
av Emittenten i samband med emissionen.

”Räntebas”

tre månaders STIBOR;

”Räntebasmarginal”

avser för det Proportionella beloppet + 1,660 %, och för det
Övertecknade beloppet + 3,660 %;

”Räntebestämningsdag”

den dag som infaller två Bankdagar före den första dagen i
varje Ränteperiod;
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”Ränteperiod”

tiden från den 30 november 2010 till och med den första
Ränteförfallodagen (=den första Ränteperioden) samt varje
följande period omfattande cirka tre månader från en
Ränteförfallodag till och med nästa Ränteförfallodag;

”Räntesats”

Räntebasen justerad med Räntebasmarginalen;

”Ränteförfallodag”

den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år
med början den 31 mars 2011 eller, om sådan dag inte är
Bankdag, närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan
påföljande Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, för
vilken händelse den sista dagen istället skall vara närmast
föregående Bankdag. Den sista ränteförfallodagen infaller på
Återbetalningsdagen;

”STIBOR”

den räntesats som ca kl. 11.00 anges på Reuters sida ”SIOR”
(eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida
som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan
notering ej anges – enligt annat på kapitalmarknaden
vedertaget sätt att fastställa STIBOR;

”Återbetalningsdag”

den 30 november 2040; samt

”Övertecknat belopp”

Sådant tecknad och tilldelat belopp som överstiger det
Proportionella beloppet.
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2

LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE

2.1

Det sammanlagda beloppet för Lånet uppgår till högst 1000 000 000 SEK och
representeras av Förlagsbevisen, vardera med ett nominellt belopp om 100 000 SEK
eller hela multiplar därav. Det lägsta teckningsbeloppet är 600 000 SEK.

2.2

Emittenten förbinder sig att till Fordringshavarna återbetala Lånet och erlägga ränta i
enlighet med dessa allmänna villkor.

3

RÄNTA

3.1

Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen på Förlagsbevisens nominella belopp från
Lånedatum till och med Återbetalningsdagen.

3.2

Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal
dagar och ett år om 360 dagar.

3.3

Rörlig ränta för varje ränteperiod fastställs kl. 11.15 två bankdagar före respektive
ränteperiods början.

4

BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA

4.1

Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen eller den tidigare dag som kan följa
av bestämmelserna i dessa villkor. Ränta erläggs på Ränteförfallodagen.

4.2

Betalning av ränta och återbetalning av Lånet skall ske till den som är Fordringshavare
på Avstämningsdagen.

4.3

Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens förlagslån, daterat den 30
november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av Kommuninvest Sverige
AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall Emittenten iaktta 60 dagars
uppsägningstid.

4.4

Emittenten får skjuta upp betalning av ränta i det fall Bolaget i enlighet med villkoren
för Förlagslånet konverterar Förlagslånet eller upplupen ränta på detta till villkorat
kapitaltillskott eller om Bolaget på annat sätt skjuter upp räntebetalning i enlighet med
avtalsbestämmelse för Förlagslånet.

4.5

Emittentens åtgärd enligt punkten 4.4 är begränsad till den tid som Bolaget skjuter upp
betalning av ränta i enlighet med villkoren för Förlagslånet eller till dess återkonvertering skett. Fordringshavare skall kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till
medlemmarna får äga rum. Ränta på sådan kompensation skall utgå med ett belopp som
med 1,00 procentenhet överstiger Räntesatsen.

5

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vid betalningsdröjsmål avseende kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på
det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs enligt
Räntesatsen. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej.
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6

PRESKRIPTION

6.1

Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen.
Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel
som avsatts för betalning men beträffande vilka rätten till betalning preskriberats
tillkommer Emittenten.

6.2

Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om
kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som
framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av
preskriptionsavbrott.

7

FORDRINGSHAVARNAS SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

7.1

Fordringshavarna åtar sig att inte utan Emittentens godkännande överlåta Förlagsbevis
till annan än den som vid tidpunkten för överlåtelsen är medlem i Emittenten.

8

UPPSÄGNING

8.1

Fordringshavarna är berättigade att genom skriftligt meddelande till Emittenten förklara
Förlagsbevis, jämte upplupen ränta, förfallna till omedelbar betalning för det fall att:

a)

Emittenten ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, ansöker om
företagsrekonstruktion eller eljest befinns vara insolvent; eller

b)

domstol eller annan myndighet beslutar om konkurs eller likvidation av Emittenten;
eller

c)

belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna
villkor inte har betalats av Emittenten inom fjorton dagar efter förfallodagen.

8.2

Om Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i dessa
allmänna villkor får Fordringshavare dock endast erhålla återbetalning av Lånet i
Emittentens konkurs och likvidation. Fordringshavare äger därför rätt att vidta
nödvändiga åtgärder för Emittentens försättande i konkurs eller likvidation.

8.3

Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis till kvittning.

9

FÖRDELNING
Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte
till full betalning därav skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i
andra hand till betalning av lånebeloppet.

10

RÄTT TILL BETALNING

10.1 I händelse av Emittentens likvidation eller konkurs skall de rättigheter som tillkommer
Fordringshavare enligt Lånet vara

262

5 (6)

a)

pari passu utan någon inbördes prioritering;

b)

minst pari passu med samtliga Emittentens övriga efterställda lån oavsett om dessa
konverterats till villkorat kapitaltillskott;

c)

prioriterade framför utdelning till medlemmar i Emittenten; samt

d)

efterställd samtliga Emittentens oprioriterade fordringsägare och fordringsägare med
efterställda rättigheter med angivet slutdatum.

10.2

Emittenten äger rätt att uppta ytterligare eviga förlagslån och i samband därmed utfärda
ytterligare förlagsbevis förutsatt att dessa inte innehåller bättre rätt än Lånet.

11

SÄKERHET
Ingen säkerhet ställs av Emittenten för Lånet.

12

MEDDELANDEN

12.1 Meddelanden rörande Lånet skall tillställas Fordringshavare under dennes senast
registrerade adress.
12.2 Meddelande till Emittenten skall sändas per fax eller rekommenderat brev enligt
följande:
Kommuninvest Ekonomisk förening
Drottninggatan 2
Box 124
701 42 Örebro
Fax 019-12 11 98
13

BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M

13.1 I fråga om de på Emittenten ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan
göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller
även om Emittenten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
13.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emittenten om vederbörande
varit normalt aktsam.
13.3 Föreligger hinder för Emittenten på grund av sådan omständighet som anges i punkt
12.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har
upphört.
14

TILLÄMPLIG LAG - JURISDIKTION

14.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla.
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14.2 Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av dessa villkor skall i första instans
avgöras av Stockholms tingsrätt.
_________________________
Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss gällande.
Örebro den 30 november 2010
Kommuninvest Ekonomisk förening
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ALE KOMMUN
AlINGsAS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORG HOlMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORAs STAD
80TKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖV5 KOMMUN
BASTADS KOMMUN
OALs-EDS KOMMUN
OEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
fAlK ENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALUKOMMUN
FIlIPSTADS KOMMUN
FINSpANGS KOMMUN
FlENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNE5TA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRASTORPS KOMMUN
GULLSpANGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAG FORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARO KOMMUN
HANINGE KOMMUN

Aktuell insats inkl
överinsats

25 580 700,00
30405694,00
17 552 700,00
5883300,00
12 267 900,00
2598300,00
5835600,00
23 193 900,00
10 007 100,00
19819800,00
8600 400,00
7 33a 808,00
2205 900,00
13 886 100,00
25 098 300,00
7786800,00
23 934 600,00
9612900,00
45 643 500,00
93 255 840,00
ao 010 900,00
4789800,00
11362500,00
5816700,00
15 687000,00
12 977 100,00
4319100,00
8577 900,00
2 7a5 010,00
7607700,00
25477 200,00
14 938200,00
8260052,00
37703700,00
8a 864 560,00
28961100,00
5082300,00
11 957 400,00
38 654 100,00
18821959,00
53294998,00
9551700,00
19 035 000,00
14617 800,00
10 241100,00
5845500, 00
9021600,00
25 a63 300,00
8 Oa9 983,00
8759700,00
8050500,00
5067000,00
4 706100,00
16 407 900,00
86 9a6 080,00
344418300,00
11 772 000,00
9999000,00
6626219,00
13 783 500,00
14 036400,00
B4 9a3 040,00
13 878000,00
3l 565 448,00

AJ(tuelt hU:llJnlva
Förlagslån
Aktuell insat$lnkl .
överinsats och
förlagslån
3400 000
4688000
3 3aa 000
1100000
2088000
700000
1288000
4600 000
1500 000
4100000
2088000
1200000
600000
2300000
5888000
1600 000
5200 000
O
6500000
O
14 588 000
88a 000
2000000
1688000
2900000
2 200000
600 000
1500000
700 000
1300000
O
3200000
1600000
O
17300 000
5800000
1000000
1900000
5600000
O
7500000
2200 000
4100 000
2 500 000
2100000
1300000
2100000
O
1700000
1300000
1500 000
1100000
1100000
3600000
11500000
O
2600000
2000000
2600000
2100000
3288000
15 700 000
2488000
13 700 000

28980700
35093694
20940700
6983300
14355900
3298300
7123600
27793 900
11507 100
23919 800
10688400
853880S
2805 900
16186100
30986 , 00
9 386 800
29134 600
9612900
52143 500
93255840
94598 900
5677 800
13362 500
7504 700
18587 000
15177 100
4 919 100
10077 900
348501 0
8907700
25477 200
18138200
9 860052
37703700
106164560
34761100
6082300
13 857400
44254100
18821 959
60794 998
11 751 700
23135 000
17117800
12341 100
7145500
11121 600
25863 300
9789 9SJ
10059 700
9550500
6167 000
5806100
20007 900
98486 oao
344 418 300
14372 000
11999 000
9226219
15883500
17324 400
1oo6B3040
16366000
4S 265 448

Ny insatsniva

28423000
41420000
19503000
6537000
13 631 000
2887000
6484000
25771 000
11 119000
22 022 000
9556000
7067 000
2451 000
15429 000
27887 000
8652 000
26594000
10681000
50715 000
103617 600
88 901 000
5322 000
12625 000
6463 000
17430 000
14419 000
4799000
9531 000
2757000
8453000
28308000
16598000
9009000
41893 000
98 738400
32179000
5547000
13 286000
42 "949000
33246 000
58 340000
10613 000
21 150000
16242 000
11379 000
6495000
10024 000
28737 000
11365 000
9733 000
8945 000
5630000
5229 000
18231000
9665UOO
382687 000
13 080 000
11110000
11606000
15315 000
15596000
94 425 600
15 420000
91676000

1......1-'1000
AU bt! lllll. in e)(k
förl1laUn

2842300
11 014 306
1950300
653700
1363100
288700
648400
2577100
1111900
2202200
955600
O
245100
1542900
2788700
865200
2659400
1068100
5071500
10361760
8890100
532200
1262500
646300
1743000
1441900
479900
953100
O
845300
2830800
1659 aoo
748948
4189300
9873840
3217 900
564 700
1328600
4294900
14424041
5045002
1061300
2115000
1624200
1137900
649500
1002400
2873700
3275017
973300
894500
563000
522900
1823100
9665120
38268700
1308000
1111000
4979781
1531500
1559600
9442560
1542000
60110552

tnsallliWA 1100
Att be111. in exk
förl.plAn

Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
0,00
6326306,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OjOO
0,00
0,00
1068100,00
0,00
10 361 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2830800,00
0,00
0,00
4189300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14424 1).11-00
0,00
0,00
0.00
0,00

31265300
45562 P90
21453300
7190700
14994100
3175700
7132.-400
28~100

12 230900
24 )24 ~Oo
1(}5U600
7773700
2696100

16 9~!IOI!
.061S700

9,s17~00

29253400
11749100
55786500
113979369
97791100
5854200
13887 SOO
7109300
19173'000
15 860900
5278900
10484100
3032100
9298300
31138 800
18257'800
9909 900
46082'300
108612240
as 396900
6211 700
14614600
47243 lXlQ
36~70~

6417.4,000
11674300

23 ~~~

17866200
12516900
0,00
7U4S00
0,00
110~6400
2873 700,00
31~0 '0!I
1575 011,00
12 501~D!!
10706 300
0.00
0,00
9839500
0,00
6193000
5751900
0,00
20OS4100
0.00
0,00
106 316320
38268700,00
420955700
14388000
0.00
12221000
0.00
237978,,00
12766 800
16846500
0,00
17155800
0.00
0,00
103868.169
0,00
16962000
46 410 552,OOI _ 100~

0.00

265

5684600
15 156 306
3900600
1307400
2726200
577400
1296800
5154200
2223 800
4404400
1911200
434892
490200
3 OBS 800
5577 400
1730400
5318800
2136200
10143000
20723520
17780200
1064400
2525000
1292600
3486000
2883800
959800
1906 200
247690
1690600
5661600
3319600
1549848
8378600
19747680
6 43S 800
1129400
2657200
8589800
17748641
10879002
2122600
4230000
3248400
2275800
1299000
2004800
5747400
4411517
1946600
1789 000
1126000
1045800
3646200
19330240
76537400
2616000
2222000
6140381
3063000
3119200
18885 120
3084000
69278152

InutJnw' UOO
Att betala om
Ny in$stsnivå
förlagslånet redan
betalats in
2284 600
104680306
512600
207400
638 to!J
O
1U100
, 5~~00

72]~
~b44OO

O
O

O
785 800

O
130400
118800
2136200
3543000
20723520
3192200
176.00
5251100

d
586 000
683 so'o
359800
406 200

O
390800
5661600
119600
49848
8378600
2447680
635soO
129400
75nOO
2989800
17 748&+1
3 a79002

O
130000
748400
175 BOll
O
O
5747>100
2 711 ~17
646 600
289000
26000
,O
46200
7830 "Q
76537~

16000
222000
3540,~1

963000

O
3185.l20
596"000
55578152

34107600
49704000
23403 600
7_1144 !IOÖ
16357 ZOO
3 464400
7 780800
30 925-200
13 342 800
26 426400
11 4i7200
8 480400
2 1141200
18 514800
33454400
10382 400
319l2 1ilO
12817200
60858 000
124341 120
106 681 200
6386 490
15150 000
7755 SOO
20916 000
17302 800
5758 8/10
11437 200
3308 400
10143 600
33969 6(10
19917 600
10810 800
50271 600
118486 080
38614 800
6776400
15 943 200
51538800
39895 200
70008 000
12735 fi!lO
2H80ooo
19 490400
13 654-800
1794000
12 028 800
34 >\84 4(10
13 6$8000
11 679600
10 734000
6756 000
6 214,800
21877 200
115 981 ~0
459 :124400
15696 000
13 332 000
13 927200
18378 000
18715 200
113 310 710
18504 000
110011loo

Att bel . la in exk
förl 'lslIn

8526900
19298306
5850900
1961100
4089300
866100
1945200
7731300
3335700
6606600
2866800
1141592
735300
4628700
8366100
2595600
7978200
3204300
15 214500
31 oas 280
26670300
1596 600
3787500
1938900
5229000
4325700
1439700
2859300
523 390
2535900
8492400
4979400
2550748
12567900
29621520
9653700
1694100
3985800
12884700
21073241
16713 002
3183 900
6345000
4872 600
3413700
1948500
3007200
8621100
5548017
2919900
2 68~ 500
1689000
1568700
5469300
28995 360
114806100
3924000
3333000
7300981
4594500
4678800
28327680
4626000
78445752

!'ly Insatsnivå
Att betala om
förlagslånet reda n
betalats in
5126 900
14 610306
2462 900
861 100
2001300
166 100
657 200
3131300
1835 71?O
2506 600
778 800
O
135 300
2328 700
2478 100
995 600
2778 200
3204 300
8714500
31 085 280
12082 800
708 600
1787.500
250 000
2329 000
2125700
839700
U59900
O
1235"900
8.492400
1179400

961114a
12 567900
12 321520
3853700
6,~100

2085 800
7284 700
21073 2U
9213 0112
983 .900
2245 000
2372 600
1313 700
648500
907 200
8621 100
3848 017
1619 000
1183 500
589 000
468 700
1869 SOO
17495 ~

114806 JOO
1324 000
1333 000
4700 9.".
2494 500
1390'BOD
12 627 680
2138 000
54 745 752

36949 900
53846 000
25353 900
8498 100
17 720 SOO
3753 100
8429200
33502 300
14454 700
28628 600
12422 800
9187!00
3186 300
20OS7 700
36253 200
11247 600
3H12200
13 885300
65 929500
134702"880

115 snloo
6 ~18~
164)2.500
8 401>900
22 ,mooo
18 744 700
6 m?00
12 390300
3 584100
10 988901!
36,8004OQ
21577 400
11711 7\111
54 460"900
128359920
41 B32 700
7341100
17271 800
55833 700
43219 800
75842 000
13 796 900
27495 000
21114 800
14792 700
8443 500
13031 21)0
37358 100
14774 5~:

12652 909
11628500
7319 000
6797 '700
23700 700
125646 560
497493100
17 004 000
14443 000
15 087,800
19909 SOO
20274 800
122753 280
20046 ood
119178.800

Att betala In exk
förlagslån

11369200
23440306
7801200
2614800
5452400
1154800
2593600
10308400
4447600
8808800
3822400
1848292
980400
6171600
11154800
3460800
10637600
4272400
20286000
41447040
35560400
2128800
5OS0000
25BS 200
6972 000
5767600
1919600
3812400
799090
3381200
11323200
6639200
3451648
16757200
39495360
12871600
2258800
5314400
17179600
24397841
22547002
4245200
8460000
6496800
4551600
2598000
4009 600
11494 800
6684517
3893200
3578000
2252000
2091600
7292400
38660480
153074800
5232000
4444000
8461581
6126000
6238400
37770240
6168000
87613 352

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7969200
18752 3116
4413 200
1514 800
3364400
454800
130S 600
S7oa~

2947100
4708 100
l m400

648 .92
~400

3871 600
5266800
1860 800
H37600
42714OO
13 786000
41 441040
20 97l4OO
124</800
3050'000
897~00

4072 000
3567600
1319600
231HOO
99 090
2081200
113232~
3439 ,00

1851 ~_
16757 200
22195 ~

7071 600
1258 800
341HOO
11579 600
24397 841
15 047 002
2 04S lOO
4360 000
3996 800
2451 600
1298 000
1909 600
11494 800
4984 517
2593200
2078 000
1152 000
991 600
3692 400
27160 ~

153074 800
2632 000
2444000
5 861 581

4026 000
29S0 ~

22070 240
3680 000
73 913352

HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRUUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HABOKOMMUN
HÄll EFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGS BY KOMMUN
HöRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFALLA KOMMUN
JÖNKöPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOlMS KOMMUN
KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLlNGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅKOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
lIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERG5 KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
UUNGBY KOMMUN
UU5DALS KOMMUN
UU5NARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEA KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCK5ELE KOMMUN
LY5EKILS KOMMUN
MAL UNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅKOMMUN
MARIESTADS KOMMUN

B 847 900,00

2200 000
2700000
2300000
1600000

11 047 900

9831000

13 755 000
15095 000
9376000

17288000

15079500
15876500
10038400
9772 700
9644961
108501200

6900000

40469100

12 379 SOO,OO
13 576 500,00
8438400,00
8084700,00
7256961,00

2388 000

91213 200,00
33 569 100,00
12364200,00
9250200,00
18 030 600,00
6242400,00
9201600,00
22279500,00
32 661 900,00
45 508 500,00

7951490,00
5203800,00
13 434 300,00
14193 000,00
4564 800,00
66970800,00
112 183 200,00
14600 700,00
58208400,00
6107400,00
29097000,00
27048600,00
57913 200,00
79515000,00
2S 699 875,00
10620 000,00
8815 500,00
20916900,00
15 715 800,00
14 494 500,00
16 523 100,00
73 643 400,00
21702 600,00
13 183 200,00
18914400,00
71229 600,00
7442100,00
38100600,00
9069533,00
22 838 400,00
21402900,00
39216600,00
5097600,00
6742800,00
13 726 800,00
20 101 040,00
7430400,00
34 884 900,00
11860200,00
20 942 100,00
128 388 240,00
24 769 800,00
17 124 300,00
4421700,00
20651400,00
23427000,00
68479200,00
41425303,00
10959300,00
12 869 100,00
8972100,00
2388041,00
21793500,00

1688000

2888000

15252200
9250200

3788000

21818600

1200000
2300 000

7442400
11501600
25967500

3688000
4200000
8600000

36861900
54108500

3300000
1288000

11251490
6491800

2400000

15834300
14193000
5764800

1200000
O

20900000
3000000

66970800
133083200
17600 700

11500 000

69 70S 400

1200000

7307400
34497000
31448600
66013200
95515000
29999875
12920000
10815 500
25516900

5400000
4400000
8100000
16000 000
4300000
2300000
2000000
4600 000
2588000
4200000

10600000
4200 000
2700 000
2200000
7800000
1200000
7500 000
5000000
3900000

4900000
1000000
1000000
2700000
6 SOO 000
1600 000
6800000

15715800
17082500
20723100
84243400

25902600
15883 200
21114400

79029600
8642100
45600600

9059533
27838400
25302900

44116600
6097600
7742800
16426800
26901040
9 OlO 400

2700000

41684900
14560200

3200000

24142100

4600 000
3500000

128388240
29369800
20624300

888000
2500000
4900000
9588000
18300000

2488000
2600000
2000000
700000
4700 000

5309 700
23151400
28327000

8983000

9588000
101348000
37299000
13 738 000
10278000
20034000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1027800,00
0,00

6936000

693600

0,00

10224000
24755000
36291000

1022400
2475500
3629100
5056 SOO
18990510
578200
1492700
1 S71 000
507200
7441200
12 464 800
1 622 300
6 467 600
678600
3 233 000
3005400
6 434 800
8 835 000
9055 125
1180000
979500
2 324 100
1746200
l 610500
1 835 900
8 182 600
2411400
1464800
2 101 600
7914400
826900
4 233 400
22 635 467
2537600
2378100
4357400
566400
749200
1 525 200
22466960
825600
3 876 100
1317800
2 326 900
14265360
2 752 200
1902700
491300
2 294 600
2 603 000
7 608 800
76522697
1217700
l 429 900
996900
679959
2421500

0,00
0,00
O,DO
0,00
15690510,00
0,00
0,00
1577 000,00
0,00
7441200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4755125,00
0,00
0,00
0,00
1746200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114400,00
0,00
0,00
22 635 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15666960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14265360,00
0,00
O,DO
0,00
0,00
0,00
0,00
58222697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50565000
26942000

5782000
14927000
15770000
5072 000
74412 000
124648000

16223000
64 676 000
6786000
32330000
30054000

64348000
88350000
34755000

11600000
9795000
23241000
17 462 000
16105000
18359000
81826000

24114000
14646000
21016000
79144000
B269 000
42334000
31705 000

25376000
23781000
43574 000
5664000

H9.2ooo
15252000
42 568000
B256 000
38761000
13178000

23 269 000
142653600
27522 000
19027000
4913 000

22 946 000
26030000

78067200
S9 725 303

76088000
117948000

13 447 300
15469100
10972100
3088041

12177000
14299000
9969000
3066000
24215000

26493500

983100
1375500
1 508 500
937600
898300
2331039
10 134 800
3729900
1373800
1027800
2003400

10814100
15130500
16593500
10313600
9881300
10546800
111482 800
41028900
15111800
11305800
22037400
7629600
11246 400
27230500
39920100
55621500
29636200
6,360200
16419700
17347000
5579200
81953200
137112800
17 845 300
71143600
7464600
35563 ond
33 OS9 400
70782800
97185

ooq

38230500
12980000
10774500
25565100
19208200
17715 500
20194 900
90008 600
26525 400
16112800
23117600
87 OS8400
9095 900
46 567 400
94875500
27913600
26159100
47931400
6230400
8241200
16777 200
46824800
9081600
42637100
14495 800
25 595 900
156918960
30274200
20929700
5404 300
25240 600
28633000
83696800
129742 800
13394 700
15 728900
10965900
3374800
26636500

266

1966 200
2751000
3017000
1875200
1796600
3289839
20269600
7459800
2747600
2 OSS 600
4006 800
1387200
2044800
4951000
7258200
10113 000
21684 710
1156400
2985 400
3154 000
1014400
14882400
24929600
3244 600
12 935 200
1357200
6466000
6010800
12869600
17 670 000
12530625
2360000
1959000
4648200
3492400
3221000
3671800
16365200
4822800
2929600
4203200
15 828800
1653800
8466800
25805967
5075200
4756200
8714800
1132800
1498400
3 OS0400
26723760
1651200
7752200
2635600
4653800
26530720
5504400
3805400
982600
4589200
5206 000
15217600
88317497
2435400
2859800
1993800
986 759
4843000

51000
717000
275 200
108600
901839
2981600
559800
2 OSS 600
218800
167200
1263 000
3058200
1513000
18384 710
595 400
3154000
O
14862400
4029600
244 600
1435200
157200
1066000
1610600
4769600
1670000
8230625
60000

11797200
16506 000
18102000
11251200
10779600
11505600
121617600
44 758 800
16485 600
12333600
24040800
8323200
12268800
29706000
43549200
60678000
32330400
6938400
17912400
18924000
6086 400
89 294400

149577600
19467600
77611200
8143200
38796 000
36064800

350400
19923760
51200
952200

77 217 600
106 020000
41706000
14160000
11754000
27889200
20954400
19326000
22030800
98191200
28936800
17577600
25219200
94972800
9922800
50 BOO 800
38046000
30451200
28537200
52288 800
6796 800
8990400
18302400
51 08l 600
9!1072DO
46513 200

O

.l5;8i3~

1453800
26530720
904400
3OS4OO
94600
2089200
306 000
5629600
70017497
O
259800

~7ru IlOO
171184320

48200
349240Q
633000
5765 200
622600
229600
2003200
SOlSsoO

453800
966 800
25805967
75200
956200
3614800
132800
498400

286 759
143000

110264OO
Z2W4OO
SI\IS6OO
175!5200
31236000

U3OS6OO
141537600

IHU400
1715UOO
U 962800
36&1600

2.9058000

2949300
4126500
4525500
2812800
2694900
4248639
30404400
ll1B9 700
4121400
3083400
6010200
2080800
3067200
7426500
10887300
15169500
24378910
1734600
4478100
4731 000
1521600
22323600
37394400
4866900
19402800
2035800
9699000
9016200
19304400
26505 000
16006125
3540000
2918500
6972300
5238600
4831500
5507700
24547800
7234200
4394400
6304 800
23743200
2480700
12700200
28976467
7612800
7134300
13072200
1699200
2247600
4575600
30980560
2476800
11628300
3953400
6980700
42796080
8256600
5708100
1473900
6883800
7809000
22826400
100 112 297
3653100
4289700
2990700
1293559
7264500

749300
1426500
2225500
1212 800
1006900
1860639
13116400
4269700
1233400
3063400
2222200

880800
767200
3738500
6687 300
6569500
21078910
446600
2078100
4731000
321600
22323600
16494400
1866900
7902800
835800

4299000
4616200
11204 400
10505 000
11 706125
1240000
938500
2372 300
5236600
2243500
1307700
13 947 800
3034200
1694400
4104 800
15 943 200
1280700
5200 200
26976467
2612800
3234300
6172 200
699200
1247600
1875600
241B0560
676800
4626300
1253400
3780700
42796 080
3656600
2208100
585 900
4383800
2909000
13238400
81612297
1165100
1689700
990700
593559
2564 500

12 760300
17 881500
19610500
12188800
11677900
12464400
131752400
48488 700
17 859 400
13361400
26044200
9016800
13291200
32181500
47178300
65 734500
35024600
7516600
19405100
20501000
6593600
96 735 600
162 042400
21089 900
84078800
8821800
42029000
39070200
83 652 400
114855000
4S 181500
15340000
12733500
30213300
22700600
20936500
23866700
106 373 800
31348200
19042400
27320800
102887 200
10149700
55034 200
41216500
32968 800
30915 300
56646200
7363200
9739600
19827600
55336400
10732 800
50389300
17131400
30249700
185449680
35 778600
24735100
6386900
29829800
33839000
96914400
153332400
15 830 100
18588700
12 959700
3988400
31419500

3932400
5502000
6034000
3750400
3593200
5207439
40539200
14919600
5495200
4111200
8013 600
2774400
4089600
9902 000
14516400
20226000
27073110
2312 800
5970800
6308 000
2028800
29764 800
49859200
6489 200
25870400
2714400
12932000
12021600
25739200
35340000
19481625
4720000
3918000
9296400
6984800
6442000
7343600
32730400
9645600
5959200
8406400
31657600
3307600
16933600
32146967
10150400
9512400
17429600
2265 600
2996800
6100800
35237360
3302400
15504400
5271200
9307600
57061440
11 008800
7610aoo
1965200
9178400
10412000
30435200
111907097
4870800
5719600
3987600
1600359
9686000

1732400
2802000
3734000
2150400
1905 200
2819439
23251200
8019600
2607200
4111200
4225600
1574400
1789600
6214000
10316400
11626000
23773110
1024800
3570800
6308000
828800
29764800
28959200
3489200
14370400
1514400
7532000
7621600
17 639 200
19340000
15 181625
2420000
1918000
4696 400
6984 800
3854000
3143 600
22130400
5445600
3159200
6206400
23857600
2107600
9433 600
32146 967
5150400
5612400
12529600
1265 600
1996800
3400aoo
28437360
1702400
8704400
2571200
6107600
57061440
6408800
4110800
1071200
6678400
5512000
20847200
93607097
2382 800
3119600
1987600
900359
4986000

MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULlSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERAs KOMMUN
MÖRByLANGA KOMMUN
NORAKOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖP INGS KOMMUN
NORRTÄLlE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
oCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
oRSAKOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANAKERS KOMMUN
OXELOSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN

PARTlllE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEA KOMMUN
RAGUNOA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEA KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEA KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNOS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN
STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STROMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN

8594100,00
30498300,00
8390700,00
237&5 200,00
18 OOS 400,00

38 612 700,00
6398100,00
9218700,00
3350486,00
58018500,00
11 751300,00
13 048200,00
9316800,00
5122700,00
8559900,00
6376 SOO,OO
113 603 760,00
52802 100,00
3758400,00
17 742 600,00
9172 800,00
481S7200,00
24750000,00
21405 900,00
5270400,00
11 727 900,00
6130800,00
13 548 600,00
11545200,00
23670900,00

10322100,00
10395 900,00
5176991,00
33584 400,00
6604200,00
37965600,00
4848300,00
52202700,00
6051600,00
2S 398 900,00
10230154,00
19 732 500,00
4384213,00
34 049 700,00
43317000,00
17 158 500,00
16573500,00
16839900,00
64 821 600,00
3987900,00
13 650 300,00
48 199 SOO,OO
9640800,00
17 798 400,00
63 225 900,00
66636900,00
2264400,00
a 105 400,00
20694 6OD,DO

22 747 500,00

3695400,00
5359500,00
30490 200,00
11424600,00
10 540 800,00
41499000,00
12 082 500,00
8926200,00
4950835,00

5700000
1800 000
3400 000
4200 000
8100000
1300000
1500000
800 000

o
2300000
2300 000
1300000
900000
1700000
1300 000
21000000
800000
3600000
1600000

o
4600 000
6000000
900000
2488000
1000000
2000000
2500000
4300 000
2700 000
2200000
600000

o
5900000
1100000
7800000
1200000
5100000
1900000
3800000
4988000
7200000
3500000
3500000
3288000
9888000
700 000
2400000

o
1800000
4200000

o
700 000
1900 000
2700000
4500000
700000
1300000
5900000
1900000
2200 000

o
2288000
2200000

8594100
36198300
10190700
27185200
22205400
46712700
7698100
10718700
41S0 486
58018500
140S1300
IS 348 200
10616800
6122700
10259900
7676 SOO
134603760
52802100
4558400
21342600
10772 800
48157200
29350000
33 40S 900
6170400
14 21S 900
7130800
15 S48 600
14045200
27970900
13 022 100
12 595 900
5776991
33584400
6604200
43865600
5948300
60002700
72S1600
30498900
12130154
23532500
4384213
39037700
50517000
20658S00
20073500
20127900
74709600
4687900
16 OSO 300
48199 SOO
11440800
21998400
63 22S 900
66636900
2964400
10005400
23394600
27247 SOO
4395400
6 6S9 SOO
36390200
13324600
12740800
41499000
14370500
11126200
4950835

9549000
33887000
9323000
26428000
20006 000
42903000
7109 000
10243000
3663000
6446S 000
13 057000
14498000
10352000
5 B03 000
9 SIl 000
7085 000
126226400
58669000

4176000
19714000
10192000
53508000
27 500000
304S1OOO
5856000
13 031 000
6812 000
lS 054 000
12828000
26301000
11469000
11 SSl 000
6052000
37316000
7338000
42184000
5387000
58003000
6724000
28221000
10748000
21925000
16 7S0 000
37833 DOD
48130000
19065000
18 41S 000
18711 000
72 024 000
4431000
IS 167 000
53555000
10712000
19776000
70251000
74041000
2516000
9006000
22994 000
25 27S 000
4106 DOD
S 9SS 000
33 878 000
12694000
11 712 000
46110000
13 425 000
9918000
14268000

954900
3388700
932300
2 642 800
2 000 600
4 290 300
710900
1 024 300
312 514
6446500
1 305 700
1449 800
1 035 200
580 300
951100
708 SOO
12 622 640
5 866 900
417600
1 971 400
1 019 200
5 350800
2 750 000
3 045 100
585 600
1 303 100
681200
1 SOS 400
1 282 800
2630100
1146900
1155 100
875009
3731 600
733800
4 218 400
538700
5800300
672 400
2 822 100
517846
2 192 500
12 365 787
3 783 300
4813 000
1906500
1 841 500
1871100
7202400
443100
1516700
5 355500
1071200
l 977 600
7 025 100
7 404 100
251600
900 600
2 299 400
2527500
410600
595500
3387800
l 269 400
1171 200
4 611 000
1342500
991800
9317 165

954900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6446500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S 866 500,110
0,00
0,00
0,00
5350800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275009,00
3731600,00
733800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5355500,00
0,00
0,00
7 025 100,00
7 404 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 611 000,00
0,00
0,00
9317 165,00

1050~l!OO

ta'/!; 1,00
1025S~00

29070'li9o
22006600
~7193300

11119900
IH67i1OO

140~9300
709U$00
14 !62'700
15:9-\7800
l.\..3.72QO
63e3c300
10462,10,0

7.793,soo
158849040
645lS 900
459361io
UtllS~
11211100

1909800
6717 400
1864 600
5285 600
4001200
85806DO
1421800
2048600
678814
12893000
2611400
2899600
2070400
1160600
1902200
1417 DOO
25245280
11 733 800
835200
3942800

1909 800

11 <\58800

10n~

40 ~400

641-OQ

11 187600
31 713600
24 007200
51483600
8530100
12 291 600
4395 600
17 358 000
15 668 400
17 397 600
12422 400
6963 600

188S6OO

o
480600

121'SPO
5486C)Q
O
12893000
911400

S",6OO
lTI0400
~60600
202l,OO
U71lOO

4245280
U7P~

352,00
~~JIl)O

2038400

431~

5Sasa:800
30250000
33496100

10701600

6~11lOO

1171200

10701600
900000
90200
21,1'200
118200
362-400
1010800
ISHOO
960'200
'O

14~~0,0
HS1~00
1655&400
1I.4l10800
28931-100

126JS900
12' 706100

6657200
41047iiOO
8071800
46<1\12400

5925'700
' ~.li0330Q
13!H400
31043100
118U8QO
24117~

1b1~000
41616300
5194,.000
20911500
20tshoo
~O 582100

7921HOO
~814100

16683700

58910SQO
1178HOO
U~J:600

172761go

,.1445100
2'161600
99.OG600
2Sm~
27~SQO
451660,0

6$50500
'.l1265:.800
13 96l4Oq
lUP200
$07%1000

.l4767SQO

5500000
6090200
2606 200

1362400
3010800
2565600
5260 200
2293800
2310200
1480209

7463200
1467600
8436800
1077 400
11600 600
1344800

5644200
1592646
4385 000
14040787
7566 600
9626000
3813 DOD
3683000

880209
lS~800

o

3c*»600
1441lOO
S44 200
Q
585 000

~4040787
1S78~

2426000
"313,000
1113000

3742200

~54200

14404 800
886 200
~ 033 400
10711 DOO
2142 400
3955200
14OS0 200
14808200
503 200
1801200
4598800
S OS5 000

Ulf800
186'200
533400
107UoOo

821200
1191000
6715600
2538800
2342400
9222000
2 68S 000

10909800

1983600

..IS 694 800

10743 965

267

1l~2OÖ
746HOO
1467600

34t~

o

1A,Q502'00
14808)00

o
o
189880d
S5S 000
12l.200

o
815600
638800

*400

92211lOO

897000

O
1014~~

11413200
8502 000
151471 680
70402 800

5011 ~
23656 800
12230 400
64209 600
33000 000
3654HOO
7027 200
1563HOCl
8174400
18064800
15 393 600
31561200
13762 800
13 861200
7 21!24OO
44 779200
8 805 6j)O
so t10eOO
6 464400
69 60~6OO

8 05UOO
33 86S 200
12897 6j)O
26310000
20100000
45399 600
57756 000
22,1118 000
22098 000
22453 200
86428 800
5317 200
18200 400
64 266 000
12854 4!lO
23731200
84 301 200
88 849 200
3019 200
10807 200
27592
30330 000
4927200
7146 000
40653 600
15 232 100
14054 400
55332 000
16110000
11901 600
17121 600

aoo

2864700
10166100
2796900
7928400
6001800
12870900
2132700
3072 900
1045114
19339 SOO
3917100
4349400
3105 600
1740900
2853300
2125500
37 867 920
17600700
1252800
5914200
3 OS7 600
16 OS2 400
8250000
9135 ~OO
1756800
3909300
2043600
4516200
3848400
7890300
3440700
3465300

2 08S 409
11194 800
2201400
12 6S5 200
1616100
17400 900
2017200
8466300
2667446
6 S77 500
15 715 787
11349900
14439000
5719500
S 524500
5613300
21607200

1329300
4550100
16066500
3213 600
5932800
21075300
22212300
154800
2701800
6898200

7582500
1231800

1786500
10163400
3808200
3513600
13833000
4027500
2915 400
12170765

2864700
4466100
996900
4528400
1801800
4170900
832700
1572 900
245114
19339500
1617100
2049400
1805 6DO
840900
1153300
825500
16867920
17600 700
452800
2314200
14S7600
16 OS2 400
3650000
3135300
856800
1421300
1043600
2 S16 200
1348400
3590300
740700
1265300
1485409
11194 800
2201400
6 7SS 200
516100
9600900
817200
3366 300
767_
2177500
15 71S 787
6361900
7 2~9 000
2219500
2024500
2 32S 300
11719200
629300
2150100
16 D66 500
1413 600
1732800
21075300
22212300
54800
801800
4198200
3082500
531800
486500
4263400
1908200
1313 600
13 833 000
1739500
17S 400
12170765

12413700
44 OS3100
12119900
34356400
26007 800
ss 173 900

9241700
13 315900
4761500
83 804500
16974100
18847400
13457600
7543500
12364300
9210500
164094320
76269700
5428800
25628200
13 249 600
69560 400
]S 150000
39586300
7612 800
16940300
8855600
19570200
16676400
34191300
14909700
15 016300

7867600
48510800
9539400
54839200
7003100
75403900
8741200
36687300
13972400
28502500
21775 000
49182900
62569000
24784500
23939500
24324300
93631200
5760300
19717100
69621500
13925600
25708800
91326300
96253300
3270800
11 707 800
29892200
32857500
5337800
7741500
44041400
16502200
15225600
59943000
17 452500
12893400
18548400

3819600
13554800
3729200
10571200
8 D02 400
17161200
2843600
4097200
1411414
25786 000
5222800
5799200
4140800
2321200
3804400
2834000
50490560
23467600
1670400
7885600
4076800
21403200
11 000000
12180400
2342400
5212400
2724800
6021600
5131200
10520400
4587600
4620400
2690609
14926400
2935200
16873600
2154800
23201200
2689600
11288400
3742246
8770000
17390787
15133200
19252000
7626000
7366 000
7484400
28809 600
1772400
6066800
21422000
4284800
7910400
28100400
29616400
1006400
3602400
9197600
10110000
1642400
2382000
135S1200
5071 600
4684800
18444 000
5370000
3967200
13597565

3819600
7854800
1929200

7171200
3802400
906120Q
1543600
2597200
611414
25786 DOD
2922800
3499200
2840 aod
1421200
2104400
1534000
29490560
23467600
870400
4285 600
2476800
21403200
6400000
61804DO
14424DO
2724400
1724 BOO
4021600
2631200
6220400
1887600
2420400
2090609
14926400
2935200
10973600
l OS4 800
15 401200
1489600
6188400
1842246
4970000
17390787
10145200
12 OS2 000
~ 126 000
3866000
4196400
18921600
1072400
3666800
21422000
2484 800
3710400
28100400
29616400
306 400
1702400
64976DO
5610000
942400
1082000
7651200
3177 600
2484 800
18444 000
3082000
1767200
13 597 565

SVEDALA KOMMUN
SVENUUNGA KOMMUN
SÄFFlE KOMMUN
SATERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SDDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKOPINGS KOMMUN
SÖDERTÄUE KOMMUN
SOLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN

TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRA KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSAs KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANAs KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
1YRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEAKOMMUN
UPPLANDS·BRO KOMMUN
UPPLANDS·VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALOEMARSVIKS KOMMUN
VAllENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN

VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN

VINGAKERS KOMMUN
VARGARDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN

VÄJlJOKOMMUN
YORE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
AMALS KOMMUN
ANGE KOMMUN
ARE KOMMUN
ARJÄNGS KOMMUN
ASELE KOMMUN
ASTORPS KOMMUN
ATVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVS BYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN

18415 800,00
9455400,00
13 800 600,00

9 977 ~OO,OO
9990000,00
22910400,00
12 961 800,00
82609200,00
15 444 000,00
11111 400,00
9777600,00
6359589,00
18220500,00
16 III 500,00

10978200,00
13 783 500,00
11 706 300,00
10 792 800,00
5601437,00
10476000,00

16574400,00
39 023 100,00
51236100,00
10 677 600,00
41559300,00
8164800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102321360,00
l2 758 300,00
37634400,00
168 061 860,00
8299800,00
6653700,00
12 034 800,00
6891300,00
28772100,00
6024600,00
14037300,00
54379 BOO,OO
7622555,00
23 982 300,00
6124500,00
13 767 300,00
4844700,00
8027100,00
9980100,00
34 101 000,00
7754400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32444100,00
99 034 963,00
3294000,00
2S 893 900,00
11 093 400,00
8545500,00
9499500,00
8823 600,00
2138425,00
14245200,00
la 383 300,00
14317200,00
6346800,00
8363700,00
7353900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4716000,00

2600000
2000000
3288000
1788000
2000000
5000000
2400000

o
3000000
1700000

o

o
3388000
3400000
2500000
2188000
2200000
2500000
1500000
2400000
3700000
7400 000
6688000
2200000

o
1600000
6 1BB 000
3 88B 000
12 000 000
3500 000

o
1600 000
1100 000
2500 000
1288000

o
1188000

o
6400000
2000000
4700000
1200 000
2700000
1188000
1600000
1500000
4700000
1700000

5400 000
14100 000
900 000
5300000

o
2188000
600000
600000
700000
2 :200000
2100000
2900000
1400000
1588000
1700000
5300000
2000000
900 000

2l 015 800
1145540Q
17088600
11 765 400
11990000
27 910 400
15361800
82609200
18444000
12811400
9777 600
6359589
21608500
19622500
13 478 200
15971500
13 906 300
13 292 800
7101437
12 876000
20274400
464231(}Q
57924100
12877 600
41559300
9764800
54353300
24807600
114321360
26258300
37634400
168061860
9899800
7753700
14534800
8179300
28772100
7212 600
14037300
60779800
9622555
28682300
7324500
16467300
6032700
9627100
11480100
38801000
9454400
37800 000
20427324
37844100
113134963
4194000
31193900
11 093 400
10733500
10099500
9423600
2838425
16445200
12483300
17217200
7746800
9951700
9053900
41506 100
13 630700
5616000

20462000
10506000
15 334 000
11 086 000
11100 000
25456000
14402000
91788000
17160000
12 346 000
10864000
12846000
20245000
18025000
12198000
15315000
13 007 000
11992000
7125000
11640000
18416000
43359000
56929000
11 864 000
46177000
9072 000
53517000
23244 000
113 690400
25287000
41816000
186735400
9222000
7393000
13 372 000
7657000
31969000
6694000
15597000
60422000
12003000
26647000
6805 000
15297000
5383000
8919000
11 089 000
37890000
8616000
42000000
34560000
36049000
86970000
3660000
28771000
12326000
9495000
10555000
9804000
2794000
15828000
11537000
15908000
7052000
9293000
8171000
40229000
12923000
5240000

2046200
1050600
1533400
1108600
1110000
2545600
1440200
9178800
1716000
1234600
1086400
6486411
2024500
1802500
1219800
1531500
1300700
1199200
1523563
1164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1186 400
4 617 700
907200
5351700
2324400
11369040
2 528 700
4 181 600
18673540
922200
739300
1337200
765700
3196900
669400
1559 700
6042200
4380445
2 664 700
680500
1529700
538300
891900
1108 900
3 789 000
861600
4 200 000
14132676
3 604 900
366000
2 877 100
1232600
949 SOO
l 055 500
980400
655575
1582800
1153 700
1590 800
70S 200
929300
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Kommuninvest-borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 8 oktober 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Vingåkers
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Vingåkers kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar regressavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Vingåkers kommun den 23 september 2011, vari Vingåkers
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att för Vingåkers kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”). I
Föreningens stadgar framgår villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8
oktober 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den
16 juni 2004, §72. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
(”Garantiavtalet”).
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.
Det är av stor vikt att Vingåkers kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen och avtalen
alltjämt är gällande samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse
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(”Bekräftelsen”). På så sätt har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-14
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Skrivelse från Kommuninvest inklusive checklista
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Advokatfirman Lindahl som biträder Kommuninvest
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2020-07-14
Handläggare

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

KS 2020/317

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

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

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

Bakgrund
Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar
har tecknat borgensförbindelse. Vingåkers kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 8 oktober 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 16 juni 2004, §72.

273

vingaker.se

3 (12)

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt
gör Kommuninvests verksamhet. Vingåkers kommun undertecknade Regressavtalet
samt Garantiavtalet den 23 september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Vingåkers
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Vingåkers kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
kommunfullmäktige som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse (”Bekräftelsen”) av avtalen. För att
underlätta för medlemmarna krävs endast att en bekräftelse undertecknas och på så
sätt har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

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

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

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

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

Finansiering av investeringar i den
kommunala servicen säkerställs.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Kommunens och de kommunala bolagens
upplåningsbehov kan tillgodoses med förmånliga
villkor på ett hållbart sätt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

280

vingaker.se

10 (12
)

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

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

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

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

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

Beslutet är nödvändigt för alla medlemmar i Kommuninvest och dess
kommuninvånare oavsett ålder.
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Sveriges kommuner, landsting och regioner i samverkan
Dnr

2020 03-25

Vingåkers kommun
Att: Elin Höghielm
643 80 Vingåker

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

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

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

J)

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

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

Ort

Datum

För Vingåkers kommun

F öreträdare för kommunen
enligt beslut

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Namnförtydligande

N amnfårtydligande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

162
(xx)

Kf §

KS 2020/335

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB senast vid årsskiftet 2021/2022 ska nyttja
och integreras i kommunens ekonomi- och verksamhetsuppföljningssystem.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslutade 19 juni 2019 följande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en modell där fler delar
än idag av administrationen för Vingåkers kommunfastigheter AB sköts av
kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att utreda vilka av bolagets IT-stöd som bör vara
desamma som i förvaltningarna för att underlätta samverkan. Ett förslag till beslut ska
redovisas för fullmäktige senast vid sammanträdet den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till kommunfullmäktige senast
31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska säkerställa att de har samma
administrativa system som Vingåkers kommun, planen bör vara verkställd senast vid
årsskiftet 2021/2022.
Bolagen har inte lämnat någon skriftlig redovisning till förvaltningen, i dialogen
förvaltningen haft med bolagen har det inte har framkommit något som förvaltningen
anser vara tillräckliga skäl för att inte genomföra förändringen.
För närvarande har kommunen avtal med Visma som ekonomisystem och Stratsys för
verksamhetsuppföljning. Bolagen kan nyttja ekonomisystemet utan extra kostnader,
verksamhetsuppföljningssystemets ev. kostnader behöver utredas vidare, kostnaden
bedöms dock vara blygsam.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-09
Svar från fastighetsbolagen
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Fastighetsbolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-09
Handläggare

Mattias Gustafsson
Mattias.gustafsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2019/462

Utveckling av arbetet med fastighetsförsörjning för
kommunens verksamheter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB senast vid årsskiftet 2021/2022 ska nyttja
och integreras i kommunens ekonomi- och verksamhetsuppföljningssystem.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslutade 19 juni 2019 följande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en modell där fler delar
än idag av administrationen för Vingåkers kommunfastigheter AB sköts av
kommunstyrelsen. I uppdraget ingår att utreda vilka av bolagets IT-stöd som bör vara
desamma som i förvaltningarna för att underlätta samverkan. Ett förslag till beslut ska
redovisas för fullmäktige senast vid sammanträdet den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommunfastigheter AB, AB
Vingåkershem och Vingåker Kraft AB ska rapportera till kommunfullmäktige senast
31 december år 2020 en plan på hur bolagen ska säkerställa att de har samma
administrativa system som Vingåkers kommun, planen bör vara verkställd senast vid
årsskiftet 2021/2022.
Bolagen har inte lämnat någon skriftlig redovisning till förvaltningen, i dialogen
förvaltningen haft med bolagen har det inte har framkommit något som förvaltningen
anser vara tillräckliga skäl för att inte genomföra förändringen.
För närvarande har kommunen avtal med Visma som ekonomisystem och Stratsys för
verksamhetsuppföljning. Bolagen kan nyttja ekonomisystemet utan extra kostnader,
verksamhetsuppföljningssystemets ev. kostnader behöver utredas vidare, kostnaden
bedöms dock vara blygsam.
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Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunen och de kommunala bolagen har delvis olika administrativa system vilket
försvårar effektivisering och samverkan, integrationer behöver ske och det uppstår
merarbete. Syftet är att effektivisera, särskilt pga. det ekonomiska läget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 att uppdra till
Kommunstyrelsen att i samverkan med de kommunala bolagen utreda möjligheten till
utökad samverkan. Styrelsen gav uppdraget till kommunledningsförvaltningen som
anlitade PWC för att genomföra en utredning i två delar; dels en utvärdering av
förändringen år 2013 då flertalet av styrelsens fastigheter överfördes till Vingåkers
kommunfastigheter AB, dels en utredning av för- och nackdelar med en försäljning av
återstående fastighetsbestånd till bolaget, inklusive en beskrivning av de
personalförändringar som kan bli aktuella.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att alla tre bolagen bör involveras i beslutet, vidare anser
förvaltningen att det är möjligt att på sikt effektivisera de administrativa processerna
om Vingåkers kommunfastigheter AB, AB Vingåkershem och Vingåker Kraft AB
nyttjar samma system som kommunen, LOU bör beaktas vid byte av system.
Personalmässigt föreslår förvaltningen ingen förändring, det är få medarbetare som
berörs, den förändringen kan ske vid ett senare tillfälle när samma administrativa
system används. Samordningsfördelar uppstår och koncernredovisningen som är ett
lagkrav i bokslut underlättas och kvalitetssäkras.
Kommunen administrerar löneutbetalningar till bolagens personal, en bra integration
finns således upprättad mellan kommunens personal- och ekonomisystem.
Bolagen har inte lämnat någon skriftlig redovisning, i dialogen förvaltningen haft med
bolagen har det inte har framkommit något som förvaltningen anser vara tillräckliga
skäl för att inte genomföra förändringen.

Ekonomiska konsekvenser
Bolagen kan nyttja kommunens ekonomisystem utan extra kostnader,
verksamhetsuppföljningssystemets ev. kostnader behöver utredas vidare, kostnaden
bedöms dock vara blygsam. På sikt bör effektiviseringsvinster ske för
kommunkoncernen, gäller så väl kostnader som kvalité.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter
Vingåker Kraft AB

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

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

På sikt kan effektiviseringar göras och på så
sätt sänka kostnaderna.

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

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

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

Förbättrad service till kommuninnevånarna.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Förbättrad service till kommuninnevånarna.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
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Bolagets syn på implementering av nytt system
Att byta affärssystem är ett stort projekt. Erfarenhetsmässigt så är 24 månaders implementation nästan
standard. Tittar vi på statistik för IT-projekt så är det bara är cirka 30% som lyckas inom tid och budget,
50% sväller och 20% misslyckas helt.
Detta ska vägas mot risken av ett systembyte i form av kostnad, tid för implementation och
utvecklingsstoppet som kommer med som en smått oönskad plusmeny.
Att byta affärssystem är som en ryggradstransplantation för företaget, det är inget man önskar göra utan
tydliga vinster – eller klargjorda orsaker.
Många begår misstaget att underskatta det arbete som behöver göras i den egna organisationen för att få
ett nytt affärssystem att flyga. Det rör sig om allt från att delta i det inledande kravarbetet, att tvätta och
strukturera masterdata till att testa systemet inför driftstart.
Genomförandefas är installation av standardprogramvara, programmering, utarbetande av anvisningar,
utformning av rutiner, testverksamhet, utbildning, utformning av driftorganisation samt bevakning av att
systemets mål och principer verkligen genomförts.
Därav kommer behov att ha en dedikerad projektledare som har tid, engagemang och mandat att driva
projektet med systembyte i mål. Projektledaren kommer att behöva rätt och tillräckligt mycket resurser för
att arbete ska kunna utföras på bästa sätt.
Affärsmässighet handlar framför allt om ett förhållningssätt. Bolaget ska alltid utgå från vad som är bäst för
bolaget och endast vidta åtgärder och göra investeringar som bedöms bli lönsamma, då fördelarna med
systembyte ej är kända och således ingen känd lönsamhet, inga fördelar redovisningsmässigt heller, därav
ifrågasättandet från Bolagens sida huruvida byte av affärssystem motsvarar den kostnad (främst i form av
tid), risk och störningar som detta kommer att generera.
Nuvarande affärssystem för Bolagen, Briljant, är ett ekonomisystem för Windows- eller Internetmiljö. Ett
kraftfullt verktyg anpassat till branscher där höga krav ställs på redovisning. I dagsläget betalar vi ca 60 tkr
per år för 3 bolag för licens och drift av Briljant.

Vid ett systembyte kommer gamla år med all den jämförelsedata och underlag inte kunna tas med i det
nya systemet. Det gamla systemet kommer vi behöva betala för åtkomst i minst 7 år för att följa
arkiveringsreglerna i bokföringslagen och för att vi själva ska ha möjlighet att kunna gå tillbaka och titta på
de underlag vi behöver.

Riskanalys införande nytt system
Risk 1: Verksamhet presterar sämre under en period
Vid implementering av nya affärssystem är det oundvikligt att vissa processer saktas ner eller ändras samt
att nya arbetssätt och rutiner tar tid att lära in. Poängen med ett effektivt affärssystem är trots allt att vara
ett underliggande nav i hela verksamheten, en slags trafikled som allt arbete körs på. Även om
förberedelsen är god kommer det orsaka frustration, både hos oss och våra kunder.
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Risk 2: Ingen använder det nya moderna systemet
Att implementera ett nytt system innebär att de anställda måste lära sig nya arbetssätt.
Risk 3: Bristande utbildning tar mer tid och resurser i anspråk
Även om initialkostnaden uppgår till, enligt uppgift från kommun, i storleksordning 20 tkr för ett nytt
system så tillkommer kostnader för att utbilda personalen samt konsultbehov för den nya tekniken. Denna
kostnad bedöms ligga i storleksordning 500tkr – 1,0mkr.
Detta är dock en minst lika viktig process som inte ska underskattas. Om de anställda inte kan tillgodogöra
sig kunskapen i sitt arbete genom att utnyttja systemet kommer investeringen inte löna sig.
Risk 4: Förlora viktiga data
Vid implementering av ny mjukvara finns en risk att data försummas. Följderna kan vara allt ifrån måttlig
irritation till fullständig katastrof då det gäller information som är nödvändig för att kunna ta operativa
beslut.

Sammanfattning och lösningsförslag
Ett byte av affärssystem tar väldigt mycket tid och energi i anspråk från alla medarbetare i en organisation,
detta i en tid då vi är en mycket slimmad organisation och tungt belastade med arbete i form av annat
förändringsarbete, många och stora projekt samt digitaliseringsarbete. Detta ska då jämföras med för oss
en tveksam lönsamhet och nytta i dagsläget. Därför bedömer vi att ett systembyte i dagsläget skulle vara
kontraproduktivt ur ett lönsamhetsperspektiv och riskera att bli dåligt genomfört då resurser saknas till
detta idag samt ytterligare tynga vår arbetsbörda och därmed riskera våra medarbetares hälsa.
Då Bolagen fortfarande är i en intensiv fas med en slimmad organisation och utan utrymme för denna omställning i
dagsläget, ber vi därför om att genomförandet av systembytet skall ges en för Bolagen rimlig tid för införande på
förslagsvis fem år då vi väntar oss att bolaget då har inträtt i en mer förvaltande fas och därav har mer utrymme att
genomföra en så pass stor förändring.
Bolaget kan för att underlätta rapportering till kommunen förslagsvis ansluta sig till systemet Stratsys
plattform för planering, genomförande och uppföljning som i dagsläget används av kommunen, för att på så sätt
underlätta rapportering. Detta borde kunna ske relativt snabbt.

Ett annat förslag är att använda sig av gemensamt felanmälningsprogram Vitec för att underlätta för
verksamheterna och därmed dra nytta av ett program som vi redan har på plats och betalar för.

Lars Ingebrigtsen
2020-10-14
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

163
(xx)

Kf §

KS 2020/590

Revidering av plan- och bygglovstaxa
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till
1,0.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya justeringsfaktorn ska gälla from den 1
januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har inom ramen för sitt budgetansvar ett ansvar att regelbundet se över
sina taxor. Orsaken till detta är att bygglov- och detaljplanering ska vara
självfinansierande. Den enklaste och snabbaste vägen att justera plan- och
bygglovstaxan är genom att ändra den justeringsfaktor som styr taxans alla delar. En
höjning av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till 1:0 medför en ökning av taxans alla
delar med 25 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-25
Protokollsutdrag Au § 158/2020
Protokollsutdrag SBN § 40/2020
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-25
Handläggare

Tony Ljungberg
0151-191 45
Tony.Ljungberg@vingaker.se
Diarienummer

Sbn 2020/264 109

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att:
1.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ändring av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till 1,0.

2.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
att den nya justeringsfaktorn ska gälla from den 1 januari 2021

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har inom ramen för sitt budgetansvar ett ansvar att regelbundet
se över sina taxor. Orsaken till detta är att bygglov- och detaljplanering ska
vara självfinansierande. Den enklaste och snabbaste vägen att justera plan- och
bygglovstaxan är genom att ändra den justeringsfaktor som styr taxans alla
delar. En höjning av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till 1:0 medför en ökning
av taxans alla delar med 25 %.
Ärendets beredning

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över taxan för plan- och
bygglovs verksamhet.
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

Förvaltningen har inom ramen för sitt budgetansvar ett ansvar att regelbundet
se över sina taxor. Bygglov- och detaljplanering ska vara självfinansierande.
För att säkerställa detta i en föränderlig omvärld måste taxan regelbundet ses
över. Förvaltningen gör bedömningen att avgifterna över en treårsperiod
behöver ökas med 40 %, vilket enklast och snabbast görs genom att ändra den
justeringsfaktor som styr alla delar i plan- och bygglovstaxan. Ökningen bör
enligt förvaltningens förmenande göras stegvis med en första höjning inför år
2021 med 25%.
Idag är justeringsfaktorn 0,8 och genom att höja justeringsfaktorn till 1,15 ges
det en höjning av plan- och bygglovstaxan med 25 %. SKR rekommendera
kommunerna att inte ha en högre justeringsfaktor än 1,2 och denna
rekommendation kommer nämnden att följa genom att ändra faktorn till 1,0.
Höjningen kommer att göra att plan- och bygglovstaxan ger täckning för
verksamheten.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att höja justeringsfaktorn från dagens 0,8 till 1,0,
för att uppnå kostnadstäckning för verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av beslutet blir att byggnadsnämnden får
kostnadstäckning för sin avgiftsfinansierande verksamhet.
Tillsynsverksamheten ska alltjämt finansieras med skattemedel.
Skäl till beslut
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges mål om en ekonomi i balans.
Avgift

Ingen avgift tas ut.
Bilagor

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till

Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen

303

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.

Beslutet följer den kommunplan med budget
som KF 2019-11-25 § 124 beslutat gällande
en ekonomi i balans. Plan- och
bygglovstaxan utgår från
självfinansieringsprincipen.

Berörs inte av beslutet

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

Berörs inte av beslutet

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

306

vingaker.se

6 (9)

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet

Berörs inte av beslutet
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Berörs inte av beslutet

Berörs inte 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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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-09-15

52 (64)

Sbn § 40

SBN 2020/264

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om ändring av justeringsfaktorn från dagens 0,8 till 1,0.

2.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att
den nya justeringsfaktorn ska gälla from den 1 januari 2021

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har inom ramen för sitt budgetansvar ett ansvar att regelbundet
se över sina taxot". Orsaken till detta är att bygglov- och detaljplanering ska
vara självfinansierande. Den enklaste och snabbaste vägen att justera plan- och
bygglovstaxan är genom att ändra den justeringsfaktor som styr taxans alla
dejar. En höjning av justeringsfaktorn fTån dagens 0,8 till 1:0 medför en ökning
av taxans alla delar med 25 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-25
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-09-15

46 (64)

Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker tisdag den 15 september kl. 17.00 - 19.00.
Beslutande ledamöter
Robert Oavidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Leif Skeppstedt (S)
Pierre Andersson (S)
Inger Lindfors (S)
§§ 36-42
Håkan Arvidsson (M)
Jan Karlsson (SO)
Tor-LeifThuresson (S)§§ 43-50

Ej tjänstgörande ersättare
Göran Axelsson (C)
Tor-Leif Thuresson (S)
Leif Eriksson (KO)
Pierre Szabo (M)
Aer-Erik Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Pontus Lindberg, gruppchef för miljö
Eric Olsson, gruppchef för bygg
Maria Pestrea kommunikationschef §§ 36-38
Tony Ljungberg byggnadsinspektör
Olle Söderström §§ 36- 38 planarkitekt
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

Vingåkers
kommun

36-50

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

164
(xx)

Kf §

KS 2020/637

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
samt serveringstillstånd
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för socialnämndens verksamheter
att gälla från och med 2021-01-01.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för serveringstillstånd att gälla från
och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Avgifterna för kost inom äldreomsorgen föreslås höjas till en mer genomsnittlig nivå
för kommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden.
Avgifterna för serveringstillstånd föreslås anpassas för att i huvudsak harmonisera
med avgifterna i Flen och Katrineholm.
I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-09-25
Förslag till ny taxa för socialnämndens verksamheter
Taxa för serveringstillstånd
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-25
Vår handläggare

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

Revidering av taxa för socialnämndens verksamheter
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
•
•

Föreslå kommunfullmäktige fastställa förslaget till taxa för socialnämndens
verksamheter att gälla från och med 2021-01-01.
Föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för
serveringstillstånd att gälla från och med 2021-01-01

Sammanfattning

Avgifterna för kost inom äldreomsorgen föreslås höjas till en mer genomsnittlig
nivå för kommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden.
Avgifterna för serveringstillstånd föreslås anpassas för att i huvudsak harmonisera
med avgifterna i Flen och Katrineholm.
I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp.
Ärendets beredning

Kontakter har tagits med Taxe- och avgiftsnämnden samt ansvarig handläggare
för serveringstillstånd i Katrineholm.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE taxa

Bakgrund

En del av avgifterna inom äldreomsorgen är strikt reglerade i lag. I övrigt gäller
att kommunen inte får ta ut högre avgift än att den täcker självkostnaden.

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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Avgiftshanteringen för äldre- och funktionshinderomsorgerna sköts av den
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg. Det är en strävan att
samordna de ingående kommunernas avgifter.
Kostavgifter äldreomsorg 2020 i Taxe- och avgiftsnämnden
Kommun
Kost per månad på säbo
Mattjänst per portion
Askersund
4 069 kr
61 kr
Degerfors
4 396 kr
64 kr
Hallsberg
4 069 kr
65 kr
Kumla
4 442kr
75 kr
Laxå
4 290 kr
75 kr
Lekeberg
4 069 kr
65 kr
Vingåker
3 983
58 kr
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap
alkohollagen av den som har serveringstillstånd. Avgifterna måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så kallade
självkostnadsprincipen. Enligt avtal hanterar Katrineholms kommun tillstånd och
tillsyn av serveringstillstånd. Förvaltningen föreslår nu att Vingåkers taxa helt
harmoniseras med den i Flen och Katrineholm med några anpassningar som
främst har tillämpning på Fokets park i Vingåker och Folkets hus i Högsjö. I de
andra kommunerna saknas liknande verksamheter.
Förvaltningens ståndpunkt

Socialnämnden har inte ekonomi att fortsätta att vara betydligt billigare på kost än
jämförbara kommuner. Förvaltningen föreslår att månadsavgiften ökar från 8,42
% av basbeloppet till 9 % av basbeloppet vilket innebär en månadsavgift på 4 284
kr för 2021 vilket sannolikt placerar Vingåker i mitten av Taxe- och
avgiftsnämndens kommuner. Notera att i Vingåker ingår sondmat och olika
former av kosttillskott som ofta förekommer i livets slut i månadsavgiften medan
flera kommuner debiterar dessa utöver kostavgiften.
Förvaltningen föreslår även en höjning portionspriset för mattjänst till 0,13 % av
basbeloppet eller 62 kr från tidigare 58 kr. Även efter den höjningen kommer
Vingåker att ha det lägsta priset. En god och näringsrik kost är dock mycket
viktigt för välbefinnandet och för att undvika mer omfattande vårdbehov.
Avgifterna för kost vid korttidstillsyn enligt LSS är inte ändrade i nivå med taxan
är justerad utifrån hur det faktiska utnyttjandet ser ut.
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Inom serveringstillståndet förslås att taxan helt anpassas till nivå och konstruktion
som taxan i Flen och Katrineholm. Dock med lägre kostnader för tillfälliga
arrangemang för att möjliggöra fortsatt verksamhet typ Folkets park och Folkets
hus vilket inte finns i de andra kommunerna.
Konsekvenser

Serveringstillstånden i kommunen är så få att det är meningslöst att försöka
beräkna effekter på taxehöjningar. Inom äldreomsorgen beräknas ökad avgift för
kosten ge en intäktsökning. Denna minskas dock av att utrymmet för att ta ut
omvårdnadsavgift minskas då avgiften för kost höjs. Beräknad ökad nettointäkt
cirka 200 tkr.
Bilagor

1. Förslag till ny taxa för Socialnämndens verksamheter
2. Taxa för serveringstillstånd
VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen
Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1

TAXA FÖR SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER Från
och med 2021-01-01
Basbelopp 2020: 47 300 kr
Basbelopp 2021: 47 600
Lagstadgat

Avgift avseende
Högsta avgift för vård och omsorg
(maxtaxa)
Boendeavgift i flerbäddsrum

Av basbeloppet %
1/12 av 53,92 % per
månad
55,39 % per månad

2020
2125:-

2138:-

2183:-

2197:-

Minimibelopp vid beräkning av förbehållsbelopp, lagstadgade
Avser
2020
Av basbeloppet %
5339:Ensamstående över 61 år
lägst 1/12 av 1,3546

Ensamstående under 61 år
Makar/sambo över 61 år
Makar/sambo under 61 år

basbelopp per
månad
lägst 1/12
av 1,3546 basbelopp
+ 10 % per månad
lägst 1/12 av 1,1446
basbelopp/person
per månad
lägst 1/12 av 1,1446
basbelopp+10 %
/person per månad

2021

2021

5373:-

5873:-

5910:-

4512:-

4540:-

4963:-

4994:-

2020
383:331:331:166:-

2021

Avgifter som ingår i äldreomsorgens maxtaxa

Avgift avseende
Timtaxa hemtjänst
Trygghetslarm
Sjukvårdsavgift
Hembesök av leg pers. när patient ej
är inskriven i hemsjukvård, även
utprovning av hjälpmedel och
utredning av bostadsanpassning
Utskrivning av inkontinenshjälpmedel per utskrivning
Maxavgift för endast egenvård

Av basbeloppet %
0,81 % per timma
0,7 % per månad
0,7 % per månad
0,35 % per besök

(gemensam avgift i
länet)
0,7 % per månad
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386:333:333:167:-

100:-

100:-

331:-

333:-

5 (12)
Avgifter som ej ingår i maxtaxan

Avgift avseende
Timtaxa för servicetjänster utan
biståndsprövning
Avgift för ej avbokad insats
Egenavgift kompressionsstrumpa
Klass 2, max 2 st/år
Egenavgift höftskyddsbyxa per
byxa
Övernattning i Härbärget
Intygsskrivning till
Samhällsbyggnadsnämnden eller
annan myndighet

Av basbeloppet %
0,58 % per timme
0,21 % per tillfälle
0,47 % per strumpa

0,23 % per natt
2 % per intyg

2020

2021

274:-

utgår

100:222:-

100:224:-

100:-

100:-

109:946:-

109:952:-

2020

2021

75:87:50 :-

75:87:50 :-

87:37:-

87:37:-

Taxa för färdtjänst

Egenavgift avseende
Resor upp till 20 km
Resor mellan 20 och 30 km
Resor till kommunens dagvård
(Omsorgsresa)
Länsfärdtjänst för de första 30 km
Länsfärdtjänst för varje 10 km
därutöver
Kostnad för måltider

Ersättning avser
Helinackordering särskilt boende
Helinackordering särskilt boende
Lunch Sävstagården
Mattjänst
Riktad dagverksamhet lunch+kaffe
Extra näringsdryck, specialkost eller
sondmat

Av basbeloppet %
0,295% per dygn
9 % per månad
0,127 % per portion
0,13 % per portion
0,167 % per dag
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2020

2021

132:3983:59:58:79:Ingen
extra
kostna
d

140:4284:60:62:79:Ingen
extra
kostna
d
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Kostnad för måltider korttidsvistelse LSS § 9:6

Ersättning avser
Barn till och med 12 år frukost,
lunch, middag
Barn till och med 12 år
Barn över 12 år och vuxna frukost,
lunch, middag
Barn över 12 år och vuxna

Av basbeloppet %
0,047 % per måltid

2020

2021

22:- 22:-

0,14 % per dag/dygn
0,094 % per måltid

66:- 67:44:- 45:-

0,28 % per dag/dygn

132:- 134:-

Kostnad för måltider korttidstillsyn LSS § 9:7

Ersättning avser
Barn till och med 12 år
heldag/lovdag
Endast mellanmål på barnkorttids,
oavsett ålder
Barn över 12 år heldag/lovdag
(frukost, lunch, mellanmål)

Av basbeloppet %
2020
2021
0,14 % per dag/dygn
66:- Tas
bort
0,033 %
16:- 16:0,28 % per dag
0,22 % per dag

132:- 105:-

Avgift från enskild för insatser från servicegruppen i daglig verksamhet

Ersättningen avser

2020

2021

Gräsklippning, snöskottning etc./timme

200 kr

200 kr

Ved /kubikmeter

400 kr

500 kr

Förvaltning av dödsbon

Ersättningen avser
Provisorisk förvaltning av dödsbon
samt ordnande av gravsättning

Av basbeloppet %
0,8 % per timme
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2020
378 kr

2021
381 kr
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Bilaga 2
Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Nuvarande avgifter

Stadigvarande

Nyansökningar permanenta tillstånd (allmänheten/slutna
sällskap/hotell/ catering/provsmakning särskilt tillstånd, året
runt/under viss tidsperiod)
Nyansökan ideella föreningar
Förändring
(utökande av lokal/tider/catering)
9Ändrade ägarförhållanden, mer än 50 %
(detsamma som tillfällig tillsynsavgift)
Ändrade ägarförhållanden, mindre än 50 %
(detsamma som tillfällig tillsynsavgift)
Särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme per
tillståndshavare (de har redan tillstånd)

2020
11 350 kr
6 350 kr
4 000 kr
10 300 kr
2 100 kr
6 000 kr

Tillfälligt

Allmänheten tillfälligt enstaka tillfälle/tidsperiod
Slutna sällskap tillfälligt enstaka tillfälle/tidsperiod
Ändring/utvidgning av tillståndet Tillfälligt (lokalen,
tiden)
Särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme per
tillståndshavare

3 500 kr per dag, dock
max 9 500 kr
1 100 kr per dag, dock
max 7 000 kr/år
1000 kr
2 000 kr

Anmälningar

Provsmakning (har tillstånd för lokalen)
Provsmakning – partihandlare/utställare/tillfälle (inga
krav matservering)
Provsmakning – tillverkare har serveringstillstånd efter
anmälan
Allmänheten teater eller konsertlokal under paus i
föreställning (enstaka tillfälle/tidsperiod)

Anmälningar forts

Anmäla lokal och godkänns av kommunen
cateringverksamhet
Anmälan Krydda spritdryck snaps stadigvarande

Kunskapsprov och förseningsavgift

Kunskapsprov vid examinationstillfälle

320

500 kr
1 250 kr
500 kr
1 000 kr per dag dock
max 6 000 kr/år
2018
850 kr
0 kr
1 500 kr

Förseningsavgift restaurangrapport
1 500 kr
En tillfällig förändring av serveringstid eller utvidgat alkoholdryckssortiment vid
ett enstaka tillfälle för ett serveringsställe med ett permanent serveringstillstånd till
slutna sällskap, räknas som en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap.
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

2020

Fast tillsynsavgift

Fast årlig tillsynsavgift för alla permanenta tillstånd

2000 kr

Fast årlig tillsynsavgift för innehavare av
serveringstillstånd med dispens från alkohollagen kap 8
§ 5a

1 500 kr

Tillfällig tillsynsavgift vid ägarbyte

2 000 kr

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan kl.01-0002.00

2 000 kr

Rörlig tillsynsavgift

2020

Årsomsättning alkoholdrycker, kronor
0 – 50 000
50 001 – 250 000

Rörlig tillsyns-avgift,
kronor
0
2 100
4 200

250 001 – 500 000

5 250

500 001 – 750 000

6 300

751 000 – 1 000 000

7 350

1 000 001 – 1 500 000

8 400

1 500 001 – 2 000 000

9 450

2 000 001 – 3 000 000

10 500

3 000 001 - 4 000 000
4 000 000 -

11 500
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Förslag på nya avgifter from 2021-01-01

Prövning
Stadigvarande tillstånd för

Avgift

Servering till allmänheten och slutna sällskap

12 500 kr

Servering till slutna sällskap sökt av ideell förening

7 000 kr

Cateringtillstånd ny tillståndshavare

8 500 kr

Provsmakning

11 200 kr

Pausservering

11 200 kr

Ändring av befintligt tillstånd
Utökad serveringstid/lokal/catering/dryckesslag

4 500 kr

Övriga mindre ändringar (exempelvis
inriktning/namnbyte/ombyggnad)[1]

1 000 kr

Tillfälliga ändringar av befintligt tillstånd
Utökad serveringsyta

1 100 kr

Uppräkningen är inte fullständig. Mindre ändring innebär exempelvis att beslut kan tas direkt av
handläggare eller att remissvar inte behöver inhämtas.
[1]

Tillfälligt tillstånd för
Servering till allmänheten [1]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
− Varje period max 12 500 kr
Servering till slutna sällskap[2]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag
− Varje period max 12 500 kr
Provsmakning
− Dag 1
− För varje ytterligare dag

Avgift
3 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 000 kr

1 500 kr
1000 kr
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Pausservering [3]
− Dag 1
− För varje ytterligare dag

1 500 kr
1 000 kr

Anmälan
Bolagsändring fullständig prövning [4]
− Ny delägare, bolagsman, aktieägare,
firmatecknare, ledamot eller annan person med
betydande inflytande. Ändring innehållande
penningtransaktion
Mindre bolagsändring
− Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga
ägare. Ändringen innehåller inga
penningtransaktioner direkt eller indirekt.
Lokal catering[5]
Kryddning av snaps
Serveringsansvarig
Minskning av serveringsyta
Provsmakning
(de som har ett stadigvarande serveringstillstånd sedan
tidigare)

11 200 kr

5 600 kr

900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
900 kr

Ansökan ska avse en sammanhängande period, max 90 dagar eller på förhand specificerade
datum, max 10 tillfällen per år. Det ska också vara fråga om evenemang av samma karaktär. Om
det är evenemang av olika karaktär tas avgift ut som dag 1.
[2] Se fotnot ovan.
[3] Se fotnot ovan.
[4] Ändring av bolagsform ses som en nyansökan av serveringstillstånd.
[5] Anmälan 10 arbetsdagar innan.
[1]

Kommunen tar ut en förhöjd avgift för anmälan som
kommer in efter att ändring genomförts (avgift för
ändringen + 1 000 kr/h)
Kunskapsprov
Kostnad per genomfört kunskapsprov
Max 3 försök
Restaurangrapport
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften utgår för varje
utskickad påminnelse nr 1 och 2.
Taxa beräknas på högsta tillsynsavgift om
restaurangrapport inte kommer in efter påminnelse nr 2
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Avgift + timtaxa

1 650 kr
Avgift
1 650 kr
16 500 kr

10 (
12)

Tillsyn
Årlig tillsynsavgift se tabell nedan
Påkallad tillsyn
Uppföljande tillsynsbesök per tillfälle
Övrig tillsyn enligt alkohollagen

11 (
12)
1 500 kr
1 500 kr
Timdebitering
1 000 kr/h

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska
täcka den löpande tillsynsverksamheten och dels påkallad tillsynsavgift som
föranleds av uppmärksammade missförhållanden vid inre eller yttre tillsyn. I den
mån missförhållandena innebär uppföljande besök utgår en avgift för detta. Vid
behov av ytterligare utredning kan även timdebitering utgå.
Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig
avgift vars storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym
(årsomsättning) av alkoholdrycker. Detta på grund av att det bedöms vara
skillnader i tillsynsbehovet på exempelvis restauranger med liten försäljningsvolym
av alkoholdrycker och serveringsställen som till exempel pubar, dansställen och
restauranger med högre årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas på
föregående års siffror. Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter
till tillståndsmyndigheten. Uppgifterna lämnas i restaurangrapporten som ska vara
inne senast den 1 mars, året efter rapporteringsperioden.
Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på tidigare
års alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas ske/har skett
under året. Det är upp till de inblandade parterna att beakta detta i samband med
köpet.
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12 (
12)
Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 500 kronor (gäller alla permanenta
tillstånd). Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte så kallad
festvåningstillstånd (företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna
medlemmar s.k. klubbrättigheter. Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning
av alkoholdrycker upp till 50 000 kronor.
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljningsvolym av
alkoholdrycker:
Årsomsättning
Rörlig avgift
Fast avgift
alkoholdrycker
0 – 50 000
0
50 000 – 250 000
3 000
250 001 - 500 000
5 000
500 001 - 750 000
6 000
750 001 – 1 000
7 000
000
1 000 001 – 1 500
9 000
000
1 500 001 – 2 000
10 000
000
2 000 001 – 3 000
12 000
000
3 000 001 - 4 000
13 000
000
4 000 001- kr
14 000

Totalt
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

2 500
5 500
7 500
8 500
9 500

2 500

11 500

2 500

12 500

2 500

14 500

2 500

15 500

2 500

16 500

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00
Extra tillsynsavgift, 2 500 kronor, för öppethållande mellan klockan
01.00-02.00.
Avgiften justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet PKV.
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Socialnämnden

Vingåkers
Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

150 (160)

SN 2020/319

Sn § 124

Revidering av taxa tör
för Socialnämndens verksamheter
Socialnämndens beslut
1.
2.

'"..-I

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa för
Socialnämndens verksamheter att gälla från och med 2021
-01-01 .
2021-01-01.
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för
serveringstillstånd, att gälla från och med 2021-01
-0 l
2021-01-01

Sammanfattning av ärendet
Avgifterna för kost inom äldreomsorgen föreslås höjas till en mer genomsnittlig nivå tör
för
kommunerna i Taxe":
Taxe- och avgiftsnämnden.
Avgifterna för serveringstillstånd föreslås anpassas för att i huvudsak harmonisera med
avgifterna i Flen och Katrineholm.
I övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp.

Socialutskottet beslutade 2020-09-22 enligt nedan
nedan::
Utskottet ger förvaltningen i uppdrag till nämnden att förtydliga vissa avgifter
for
för alkoholtillstånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-21
F
örslag till ny taxa tör
Förslag
för Socialnämndens verksamheter
Taxa för serveringstillstånd
Su 2020-09-22, §§ 290

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

140(160)
140
(160)

Tid och plats
13.15-16.15, ii stora salen, på Abrogården
Åbrogården ii Vingåker.
Måndagen den 55 oktober 2020 kl. 13.15·16.15,
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S),
(S), ordförande
Irene Sandqvist ((-)
-)
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredai
Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SD)

Leif Skeppstedt (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Tor-LeifThuresson
Marie·Louise
Marie-Louise Pedersen (KD)
Leif Svenson (V)
(S D)
Ann-Marie Eriksson (SD)

Övriga deltagare

Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki,
Taki, nämndsekreterare
Maria Pestrea,
Pestrea, kommunikationschef, §
§ §§ II 16-1 18
Jessica Lönn, arbetsterapeut, §§ 123-127
Cecilia Kickmaier, arbetsterapeut, §§
§ § 123-127

Paragrafer

116-132
116·132

Datum för justering

2020-10-07

Sekreterare

..... ....... ......... ......... .......... .. ... ... ..... .. ......... ... .... .......... .... .....

Ordförande

~---

~~Ju(#~ . . ......

;r;;;;lund

Justerande
Irene Sandqvist
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

141 (160)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-08

Datum för anslagsnedtagande

2020-10-30

::~::~:~i:Plats
::~::~:~i:plats för protokollet

~.~~.nh.~~

för Protokollet ... ... ......-~-~~-nh-~: .... ....... ....... .. ............ ..

Namnförtydligande

Mesir Taki

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social uts
kottet
utskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-22

335 (339)

Su § 290

SN 2020/319

Revidering av taxa för Socialnämndens verksamheter
Socialutskottets beslut
Förslag till Socialnämnden
1.
l.

2.
3.

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa för
2021-01-01.
Socialnämndens verksamheter att gälla från och med 202
1-0 I-O l .
Kommunfullmäktige
Socialnämnden föreslår Kommunfu
llmäktige att anta förslaget till taxa för
serveringstillstånd,
2021-01-01
llstånd, att gälla från och med 202
1-0 l -O l
serveringsti
Utskottet ger förvaltningen ii uppdrag till nämnden att förtydliga vissa avgifter för
alkoholtillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Avgifterna för kost inom äldreomsorgen föreslås höjas till en mer genomsnittlig nivå
för kommunerna ii Taxe- och avgiftsnämnden. Avgifterna föreslås höjas med 7,5
procent.
serveringstillstånd
llstånd föreslås anpassas för att ii huvudsak harmonisera
Avgifterna för serveringsti
Katrineholm.
lm .
med avgifterna ii Flen och Katrineho

II övrigt sker endast uppräkning på grund av höjt prisbasbelopp.

Yrkande
Ordförande yrkar på att ge ii uppdrag till nämnden att förtydliga vissa avgifter för
alkoholtillstånd.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning, förslag till beslut ställs
mot yrkande.
Ordförande finner att Socialutskottet beslutar enligt yrkande.

Beslutsunderlag
2020-09-211
Tjänsteutlåtande, 2020-09-2
Förslag till ny taxa för Socialnämndens verksamheter
Taxa för serveringstillstånd

Utdrags bestyrkande
Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-22

320 (339)

Tid och plats
Tisdagen den 22 september 2020 kl. 09.0011.30 ii konferensrum i Individ- och
09.00-11.30
familjeomsorgens lokaler, Vingåker.

Beslutande ledamöter
Robert Skoglund (S), ordförande
Tiredal (S), vice ordförande
Camilla TiredaI
Irene Sandqvist (-)

Övriga deltagare
Mesir Taki, nämndsekreterare
Wallströmer,
Dag Wall
ström er, socialchef
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 277-285
Marie Sawaryn, socialsekreterare, §§ 277-279
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

165
(xx)

Ks §

KS 2020/519

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers
kommun (VA- taxa) 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny VA-taxa för Vingåkers kommun utifrån
den översyn av taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari
2021.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns VA-kollektiv har
Sörmland Vatten gjort en översyn av kommunens VA - taxa. Förvaltningen tillstyrker
de höjningar och justeringar som Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-07
Protokollsutdrag Au § 159/2020
Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun
Beslutsunderlag för taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun
2020-06-10 Vingåker Vatten och avfall
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Ghita Sjösteen
0151-19390
ghita.sjosteen@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/421

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers
kommun (VA-taxa) 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om ny taxa ska gälla från och med 1 jan 2021.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns VA-kollektiv har
Sörmland Vatten gjort en översyn av kommunens VA-taxa. Förvaltningen tillstyrker
de höjningar och justeringar som Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningen har också varit i kontakt med bolaget angående vilken kommunikation
som skett med fastighetsägarna i kommunen inför beslutet om taxorna. Sörmland
Vatten uppger att ett möte hållits med de större fastighetsägare där även
hyresgästföreningen fanns med. Där gavs information om att arbetet med taxan pågick
och att beslut skulle fattas av kommunfullmäktige. Bolaget har även via sin hemsida
informerat om konsekvenserna av de föreslagna avgiftsförändringarna.
Sörmland Vatten anger också att arbetet med att ta fram taxekonstruktionen har gjorts
utifrån principerna om rättvisa och skälighet mot respektive nyttjare av deras tjänster,
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helt utan inkluderande och påverkan av såväl flerbostadsägare eller privata
fastighetsägare.
Bakgrund
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns VA-kollektiv har
Sörmland vatten gjort en översyn av kommunens VA-taxa. Syftet med översynen är
att tillse att VA-kollektivet har full kostnadstäckning.
Förvaltningens ståndpunkt
För att full kostnadstäckning ska erhållas inom VA-kollektivet i Vingåkers kommun
behöver taxorna justeras. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och justeringar som
Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Ekonomiska konsekvenser
Se bilaga

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Bilaga 5a Beslutsunderlag för taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers
kommun 2020-06-10 VVAAB
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10
Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Vingåkers Vatten och Avfall AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[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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Inledande bestämmelser
Taxa för Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” då avses lag om allmänna vattentjänster (SFS
2006:412).
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vingåker Vatten och Avfall
AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB på
uppdrag av huvudmannen.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1 Avgiftsskyldig
För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt
vattentjänstlagen, arrendator eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa.
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för den allmänna VA- (vatten
och avlopp) anläggningen.

2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till huvudmannen. Fastighetsägaren är betalningsansvarig
mot huvudmannen.
Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse.
Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lag om
ersättning för inkassokostnader (SFS 1981:739). Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till huvudmannen inom tio (10) kalenderdagar.

3 Avgiftstyper
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3.1 Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter är en engångsavgift för inkoppling till den allmänna VA-anläggningens
vatten (V), spillvatten (S) respektive dagvatten (D). Avgiften ska täcka kostnaderna för
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
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3.2 Brukningsavgifter
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig avgift.
Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen
samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna.
Den rörliga avgiften faktureras enligt uppskattad förbrukning som är baserad på senaste
vattenmätaravläsningen. En vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år av
fastighetsägaren och meddelas till huvudmannen.

4 Definitioner och avgiftsfaktorer
4.1 Bostadsfastighet
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknad

Butik

Utställningslokal

Sporthall

Hotell

Restaurang

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

4.2 Annan fastighet
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart.

4.3 Obebyggd fastighet
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.

4.4 Allmän platsmark
Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS
2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
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4.5 Avgiftsfaktorer
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Förbindelsepunkt: Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till
den allmänna VA-anläggningen sker.

5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet
En fastighet kan anslutas till fyra vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet
(Df) och dagvatten gata (Dg), se tabell nedan. Avgift faktureras för de vattentjänster som
fastigheten ansluts till.
Avgift faktureras för nedanstående vattentjänster:
Vattentjänst
Vattenförsörjning (V)

Anläggningsavgift
Ja

Brukningsavgift
Ja

Spillvattenavlopp (S)

Ja

Ja

Dag- och dränvatten från fastighet (Df)

Ja

Ja

Dagvatten från allmän platsmark (Dg)

Ja

Ja

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten
fastighet (Df) samt meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge.
Om dagvatten fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren meddelats detta.
Avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (Dg) inträder när åtgärder för avledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta.
Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är
uppfyllda.
5.2 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
5.3 Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta
faktureras på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
5.4 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla ändrade förhållanden till
huvudmannen. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta
enligt 5.3 ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften faktureras.
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Anläggningsavgifter
6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet
6.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.
Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift exklusive moms
a

Servisavgift

Avgift inklusive moms
a

Servisavgift

Avgift exklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift
m2

c

Tomtyteavgift per

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

Avgift inklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift
m2

c

Tomtyteavgift per

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

39 200 kr

47 600 kr

56 000 kr

56 000 kr

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

49 000 kr

59 500 kr

70 000 kr

70 000 kr

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

15 120 kr

25 200 kr

10 080 kr

-

50 400 kr

15,94 kr

26,56 kr

-

10,62 kr

53,12 kr

7 920 kr

13 200 kr

-

5 280 kr

26 400 kr

-

-

18 480 kr

-

-

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

18 900 kr

31 500 kr

12 600 kr

-

63 000 kr

19,92 kr

33,20 kr

-

13,28 kr

66,40 kr

9 900 kr

16 500 kr

-

6 600 kr

33 000 kr

-

-

23 100 kr

-

-
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Servisavgift
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan
fastigheterna enligt 6.1a.
6.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.
6.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt
6.1a faktureras. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.
6.6 Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.
6.7 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 6.1c.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta tillämpas begränsningsregeln i 6.6.
Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1c i den
mån ovan angivna begränsningsregeln medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.

Lägenhetsavgift
En avgift per lägenhet.
6.8 Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
6.9 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastigheten ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
6.10 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan
att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 6.1e.
Om avgift faktureras enligt 6.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 6.1a
och 6.1b.
8
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7 Anläggningsavgift för annan fastighet
7.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.
Anläggningsavgiften består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift exklusive moms
a

Servisavgift

Avgift inklusive moms
a

Servisavgift

Avgift exklusive moms

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

39 200 kr

47 600 kr

56 000 kr

56 000 kr

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

49 000 kr

59 500 kr

70 000 kr

70 000 kr

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

15 120 kr

25 200 kr

10 080 kr

-

50 400 kr

28,50 kr

43 kr

-

17,20 kr

86 kr

b

Förbindelsepunktsavgift

c

Tomtyteavgift per m2

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

-

-

-

-

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

-

-

18 480 kr

-

-

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

18 900 kr

31 500 kr

12 600 kr

-

63 000 kr

32,25 kr

53,75 kr

-

21,50 kr

107,50 kr

Avgift inklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift

c

Tomtyteavgift per m2

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

-

-

-

-

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

-

-

23 100 kr

-

-

Servisavgift
7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan
fastigheterna enligt 7.1a.
7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska
servisavgift enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b faktureras.
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7.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 7.1, faktureras en etableringsavgift om 50 procent av
avgiften enligt 7.1a. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska
servisavgift faktureras enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.
7.6 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 7.1c.
7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av
tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst tio år.
Om mark under anståndstiden avyttras från fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta
enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet
upphör. För tid därefter faktureras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Avgiftsskyldighet enligt 7.6 och 7.7 föreligger, då ändrat förhållande inträffat utan att bygglov
krävts eller bygglov för ändrat förhållande medgivits (t ex ökning av tomtyta).

Lägenhetsavgift
Lägenhetsavgift faktureras inte för annan fastighet.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
7.8 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 7.1e.
Om avgift faktureras enligt 7.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 7.1a
och 7.1b.
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8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet
8.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift faktureras.
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.
Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift

Enligt

Bostadsfastighet

Enligt

Annan
fastighet

a

Servisavgift

6.1a

100%

7.1a

100%

b

Förbindelsepunktsavgift

6.1b

100%

7.1b

100%

c

Tomtyteavgift

6.1c

100%

7.1c

70%

d

Lägenhetsavgift

6.1d

-

7.1d

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

6.1e

100%

7.1e

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.
8.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska övriga avgifter faktureras per fastighet med:
Avgift

Enligt

Bostadsfastighet

Enligt

Annan
fastighet

a

Servisavgift

6.1a

-

7.1a

-

b

Förbindelsepunktsavgift

6.1b

-

7.1b

-

c

Tomtyteavgift

6.1c

-

7.1c

30%

d

Lägenhetsavgift

6.1d

100%

7.1d

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

6.1e

-

7.1e

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.3 Uppförs byggnad på tidigare obebyggd fastighet ska avgift faktureras för varje
tillkommande lägenhet enligt 6.1d.
8.4 Om annan fastighet är obebyggd faktureras 70 procent av tomtyteavgiften enligt 7.1c.
När fastigheten sedan bebyggs faktureras resterande 30 procent av tomtyteavgiften enligt
den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder.
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9 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift.
Avgift faktureras per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning:
Avgift
Avgift per m2

Exklusive
moms

Inklusive
moms

185,65 kr

232 kr

10 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker i beaktansvärd
omfattning från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lag om allmänna
vattentjänster avgifter faktureras enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

10.1 Avvikelser gällande betalning av anläggningsavgifter
Enligt 36 § lag om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så önskar och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska faktureras enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften faktureras. Betalas inte delbeloppet
i tid ska dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen.

11 Serviser på annat sätt
Om fastighetsägare ansökt och fått beviljat av huvudmannen att ledningar som utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader som uppstått.
11.1 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig
servisledning och får detta godkänt av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
11.2 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med
annat läge än den redan befintliga, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägarens
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter
12 Brukningsavgift för bostadsfastighet
12.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per
lägenhet och avgift per m3 levererat vatten.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift för bostadsfastighet
Fast avgift per år
Avgift per lägenhet* och år
Avgift per levererad

m3

vatten

Exklusive
moms

Inklusive
moms

2 400 kr

3 000 kr

1 640 kr

2 050 kr

29,20 kr

36,50 kr

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom
mätning för bebyggd fastighet, tas avgift ut efter en antagen förbrukning, så kallad
schablonförbrukning, om 200 m3 per lägenhet och år för permanentbostad och med 150 m3
per lägenhet och år för fritidshus.
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som
ett mätställe.
Byggvatten, det vill säga vatten som används vid uppförande av byggnad, faktureras i första
hand enligt mätning. Om mätställe inte finns antas den förbrukade vattenmängden uppgå till
30 m3 per lägenhet under byggnadstiden.

Reducerad avgift för bostadsfastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras
avgiften.
Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:
Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

Fast avgift per år

45%

45%

5%

5%

Avgift per lägenhet och år

25%

35%

35%

5%

Avgift per levererad m3 vatten

40%

60%

-

-

Avgift

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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13 Brukningsavgift för annan fastighet
13.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per påbörjat
100-tal m2 tomtyta och avgift per m3 levererat vatten.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift för annan fastighet
Fast avgift per år
Avgift per år och påbörjat 100-tal m2 tomtyta*
Avgift per levererad

m3

vatten

Exklusive
moms

Inklusive
moms

2 400 kr

3 000 kr

200 kr

250 kr

29,20 kr

36,50 kr

* Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som
ett mätställe.

Reducerad avgift för annan fastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras
avgiften.
Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:
Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

Fast avgift per år

45%

45%

5%

5%

Avgift per år och påbörjat
100-tal m2 tomtyta

25%

35%

35%

5%

Avgift per levererad m3 vatten

40%

60%

-

-

Avgift

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet
14.1 För obebyggd fastighet ska fast avgift faktureras enligt nedan.
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och faktureras en fast avgift per år.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift
Fast avgift per år

Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

45%

45%

5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

15 Brukningsavgift för allmän platsmark
15.1 För allmän platsmark ska den som ansvarar för iordningställande och underhåll av
marken betala brukningsavgift för bortledning av dagvatten.
Avgift
Avgift per m2 allmän platsmark

Exklusive
moms

Inklusive
moms

0,93 kr

1,16 kr

Exklusive
moms

Inklusive
moms

400 kr

500 kr

680 kr

850 kr

680 kr

850 kr

1 200 kr

1 500 kr

16 Övriga avgifter
Övriga avgifter
A

B

C

Förgäves besök
Avgift som faktureras fastighetsägaren i de fall då tillträde till
fastigheten inte möjliggjorts enligt avtalad tid.
Nedtagning av vattenmätare
Avgift för nedtagning av vattenmätare om det sker på
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie
mätarbytesintervall.
Uppsättning av vattenmätare
Avgift för uppsättning av vattenmätare om det sker på
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie
mätarbytesintervall.

D

Undersökning av vattenmätare
Avgift då fastighetsägare begärt undersökning av
vattenmätare utöver ordinarie bytesintervall. Om mätaren är
godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaden.

E

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare
Avgift för byte av skadad vattenmätaren på grund av frost
eller annan oaktsamhet orsakad av kund.

880 kr

1 100 kr

F

Avstängning av vattentillförseln
Avgift för avstängning av vattentillförseln.

680 kr

850 kr
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G

Påsläpp av vattentillförseln
Avgift för påsläpp av vattentillförseln.

680 kr

850 kr

H

Montering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för montering av strypbricka i vattenmätare.

680 kr

850 kr

I

Demontering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för demontering av strypbricka i vattenmätare.

680 kr

850 kr

J

Länsning av vattenmätarbrunn
Avgift för länsning av vattenmätarbrunn.

800 kr

1 000 kr

K

Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på
LTA-anläggning, kostnad för material och reparation kan
tillkomma
Avgift för felaktig användning/hantering som lett till skada
eller fel på LTA-enhet som orsakats av kund.

800 kr

1 000 kr

L

Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift hyra av brandposthuvud per vecka.

1 080 kr

1 350 kr

M

Vattenförbrukning per m3 vid hyra av brandposthuvud
Avgift för vattenförbrukningen vid hyra av brandposthuvud.

35,04 kr

43,80 kr

N

Köp av vattenkiosknyckel
Avgift för köp av vattenkiosknyckel.

360 kr

450 kr

O

Vattenförbrukning per m3 vid vattenkiosk
Avgift för vattenförbrukningen.

23,36 kr

29,20 kr

P

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
mindre än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

4 000 kr

5 000 kr

Q

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

12 000 kr

15 000 kr

R

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
större än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

20 000 kr

25 000 kr

S

Kylvatten till dagvattennätet per m3
Avgift för spillvattenmängd som med huvudmannens
godkännande leds till dagvattennätet.

8,80 kr

11 kr
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16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S)
För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas särskild reningsavgift
som avtalas mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
Susp (Suspenderande ämnen)

0,35 kg/m3

BOD7 (organiskt material)

0,30 kg/m3

P-total (Totalfosfor)

0,014 kg/m3

16.2 Avvikande mängder
Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för
spillvattenavlopp faktureras efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska faktureras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att mängderna vatten och spillvatten skiljer sig avsevärt åt.

16.3 Vattenmätaravläsning
Vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år. Mellanliggande faktureringar sker efter
uppskattad förbrukning. Avläsning och fakturering ska ske på fastighetsägares begäran vid
ägarbyte.

17 Reglering av avgiftsbelopp
Förändringar beslutas av Kommunfullmäktige.

18 Om taxans beräkning är oskälig
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 12-15 i denna taxa träffar huvudmannen istället avtal om avgiftens storlek.

19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra brukande av anläggningen i visst fall, har huvudmannen rätt att träffa avtal om
brukningsavgiftens storlek. Om huvudmannen efter medgivande tagit emot och renar
dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal.

20 Tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol.
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Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller
ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.
ABVA
Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den
allmänna VA-anläggningen.
Allmän VA-anläggning
En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen.
VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före
fastighetens förbindelsepunkt.
Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.
Anläggningsavgift
Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten.
Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom
ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för
anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används
eller inte.
Annan fastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål
än bostad och som inte jämställs med bostadsfastighet enligt VA-taxan.
Avloppsvatten
Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Avstängningsavgift
Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan.
Backventil
En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten
att rinna tillbaka in i huset.
Bostadsfastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som avses att bebyggas för vissa
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis
kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m.
Brukningsavgift
Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift.
Bruttoareaenhet (BTA)
Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat
boende).
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Byggvatten
Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet.
Dagvatten
I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten
som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten
som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta
avlopps-reningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i
öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system.
Dricksvatten
Kallvatten för hushållsändamål.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter
fakturans förfallodag.
En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus
och kedjehus.
Etableringsavgift
Är en avgift för att starta upp ett arbete.
Fast avgift
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader
för bland annat planering, kundregister och debitering.
Fastighet
Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.
Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA
ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen
jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.
Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och
som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas
som permanentboende).
Förbrukningsavgift
En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten
som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för
vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader.
Förbindelsepunkt
Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VAanläggningen sker.
Förbindelsepunktsavgift
Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.
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Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Huvudman
Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.
Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns
registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då
synonymt med kunder.
Kylvatten
Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.
LTA-anläggning
Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du
ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.
Lägenhet
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet
inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.
Lägenhetsavgift
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många
bostadsenheter det finns på fastigheten
Mark- och miljödomstolen
Instans som prövar VA-ärenden.
Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut
på ledningsnätet eller samlas upp i tank.
Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet,
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.
Nyttoparameter
En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten
- ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få
tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna.
- ett exempel är tomtyteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller
ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den
allmänna anläggningen.
Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats.
Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda
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Servis/servisledning
Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan
huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den
allmänna delen och fastighetens VA-installation.
Servisavgift
Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av
servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten.
Småhus
En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.
Spillvatten
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten.
Sprinkler
En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen
brand i en fastighet.
Särtaxa
Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för
utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än
normalt.
Taxeföreskrifter med prisbilaga
Dokumentet för VA-taxa.
Tomtyteavgift
Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften
beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala
ledningsnätet.
Tryckledning
En ledning som är ansluten till en pump.
Täthetsprovning
Kontroll som visar att ledningarna är täta.
VA
Vanlig förkortning för vatten och avlopp.
VA-anläggning
Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra
delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.
VA-huvudman
Den som äger den allmänna VA-anläggningen.
VA-taxa
Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VAverksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt
transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VAanläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av
anläggningsavgift och brukningsavgift.
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Vattenavstängning
En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan
vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld
(uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser.
Vattenmätare
En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen.
Vattentjänster
Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt
bortledande av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster:
1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag).
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)
Vattentjänstlagen
Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att
säkerställa att vatten- och avloppförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Verksamhetsområde
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän VA-anläggning.
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Handläggare: Björnar Berg
Datum: 2020-05-29

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
att Vingåker Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag till
ny konstruktion för ”Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun”
att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

Ärendebeskrivning
VA-taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och ett nyckeldokument för att
säkra den ekonomiska hållbarheten. Någon översyn av VA-taxan för Vingåkers kommun är
inte gjord de senaste tio åren. Nedan beskrivs hur förslag till ny taxa tagits fram. Strukturen
på taxan är samma för ägarkommunerna inom Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat
Sörmland Vatten). Förslaget följer en grundmodell som tagits fram av branschföreningen
Svenskt Vatten. En viktig utgångspunkt har varit att konstruera en taxa som täcker
kostnaden för kommande utbyggnad och att göra taxan så rättvis och skälig som möjligt.
Arbetet med nya taxekonstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten
med en styrgrupp bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har
konsulter från WSP anlitats. Informationsmöten har skett i olika konstellationer såsom för
styrelserna i Sörmland Vattens ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska
partigrupper.
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas storlek och hur de ska betalas ska framgå
av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Avgifter får tas ut som
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och som brukningsavgifter (periodiska avgifter).
Enligt vattentjänstlagens 31 § ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån vilka vattentjänster den anslutna
nyttjar.
Översynen omfattar både anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt att avgifter för
dagvatten och allmän platsmark inkluderas. Utgångspunkter för utredningen har varit att
avgifter tydligt ska fördelas per vattentjänst och täcka kostnaden för tjänsten.
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Konstruktionen av taxan ska följa Svenskt Vattens basförslag och vara så lika som möjligt
för ägarkommunerna inom Sörmland Vatten.
Taxans avgifter
VA-avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är
den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den
allmänna VA-anläggningen. Avgiften är tänkt att spegla den genomsnittliga kostnaden för
kommunens utbyggnad. Brukningsavgifter är en periodisk avgift som ska täcka drift- och
underhållskostnader för anläggningarna men också kapitalkostnader för investeringar eller
andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.
Taxan gäller endast inom verksamhetsområdet för vattentjänster. Enligt vattentjänstlagen
ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. För att
kunna fördela rätt kostnader via VA-taxan till VA-kollektivet, måste varje vattentjänsts
kostnad identifieras och analyseras som underlag för att beräkna avgifterna.
Vi har strävat efter full kostnadstäckning med avgiftsmedel.
Fastighetskategorier
Olika typer av fastigheter ska enligt Svenskt Vattens förslag betala avgifter utifrån olika
parametrar. Fastigheterna indelas i tre kategorier: bostadsfastighet, annan fastighet och
obebyggd fastighet. Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Butik
Hotell
Småindustri

Förvaltning
Utställningslokal
Restaurang
Utbildning

Stormarknad
Sporthall
Hantverk
Sjukvård

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Med obebyggd fastighet
avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu
inte meddelats.
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Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften, som betalas vid anslutning till allmänna VA-anläggningen,
består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.
Bostadsfastigheter betalar avgift utifrån samtliga fyra parametrar. Annan fastighet
betalar avgift utifrån tre av parametrarna ovan, alla utom lägenhetsavgift. Tomtyteavgiften och servisavgiften är kostnadsrelaterade, det vill säga valda för att spegla
kostnader vid anläggandet. Servisavgiften speglar en genomsnittlig kostnad för att
anlägga en servisledning. Tomtyteavgiften bidrar till kostnaderna för det lokala
ledningsnätet. Lägenhetsavgiften och förbindelsepunktsavgiften är däremot valda för
att spegla fastighetens nytta av att bli ansluten. För annan fastighet är dock tomtyteavgiften en kombination av nytto- och kostnadsparameter. Förbindelspunktsavgiften och
lägenhetsavgiften speglar nyttan av tjänsten för olika fastighetskategorier, typhus A och
typhus B (typhus A är ett enfamiljshus och typhus B ett flerfamiljshus).
Fastighetstypen annan fastighet betalar i förslaget samma servisavgift och förbindelsepunktsavgift som bostadsfastigheter. Annan fastighet betalar ingen lägenhetsavgift utan
betalar istället en högre tomtyteavgift.
Översynen innebär en omfördelning av avgiftsparametrarna jämfört med nuvarande
taxa. Då målet varit att uppnå 100 % täckningsgrad för beräkningarna innebär förslaget en höjning av avgifterna jämfört med nuvarande nivå. Därutöver föreslås en
anläggningsavgift för allmän platsmarkshållare (APH) vilket inte tidigare varit en del
av taxan.
Avgiftsdel
Nuvarande avgift
Servisavgift
69 340 kr
Förbindelsepunktsavgift
74 800 kr
2
Tomtyteavgift, bostadsfastighet per m
24 kr
Tomtyteavgift, annan fastighet per m2
62 kr
Lägenhetsavgift
22 200 kr

Föreslagen avgift
70 000 kr
63 000 kr
66,40 kr
107,50 kr
33 000 kr

* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet.

För ett enbostadshus med en tomtstorlek på 800 m2 (typhus A, enligt Svenskt Vatten)
som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad
om 33 580 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen 219 120 kronor.
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter med en tomtstorlek på 800 m2 (typhus B, enligt Svenskt Vatten) som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna
avgifterna en ökad kostnad om 155 980 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen
681 120 kronor.
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Avgift för bortledande av dagvatten
allmän platsmark
Avgift per m2

Nuvarande avgift
-

Föreslagen avgift
232 kr

Brukningsavgifter
En fastighet ska betala brukningsavgifter i relation till de vattentjänster de nyttjar. Detta
uppnås genom att avgifterna reduceras för de kunder som inte har samtliga vattentjänster. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.
Brukningsavgifterna delas upp i fasta och rörliga avgifter. De fasta avgifterna består av
en fast årlig avgift samt en lägenhetsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet, eller tomtyteavgift för annan fastighet. De rörliga avgifterna tas ut efter mängd
levererat vatten och motsvarande mängd spillvatten.
För VA-taxa i Vingåkers kommun har fördelning av fasta och rörliga kostnader valts till
50 % fasta avgifter och 50 % rörliga avgifter.
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig
avgift. Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VAanläggningen samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna. Den fasta
avgiften ska täcka kostnader för kundregister, fakturering samt övriga administrativa
kostnader. Den ska vara lika stor för samtliga fastigheter. Avgift per lägenhet eller avgift per tomtyta ger bidrag till underhålls- och kapitalkostnader. Avgiften per m3 ska
täcka de rörliga kostnaderna för vatten och avlopp. Avgifterna ska även ge bidrag till
kapitalkostnaderna.
Underlag för brukningsavgifter
För översynen har följande underlag använts:
• Vatten- och avloppstaxa för Vingåker antagen av kommunfullmäktige.
• Verksamhetens kostnadsprognos, 2021, med hänsyn till idag kända kommande större
investeringar.
• Verksamhetens kostnader, prognos 2017.
• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive vattentjänst.
• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighetsbeteckning, typ av fastighet, antal vattentjänster, fastighetsarealer och årsförbrukning.
• Antal lägenheter med ytor för flertalet av de fastigheter som ska klassificeras som med
bostadsfastighet jämställd fastighet.
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• GIS-underlag där fastigheter och kommuns vägar är definierade (huvudvägnät och
lokalgata).

Avgiftsdel
Fast avgift
Lägenhetsavgift
Tomtyteavgift, annan fastighet per påbörjat 100-tal m2
Förbrukningsavgift per m3

Nuvarande avgift
2 915 kr
1 951 kr
225 kr
37,50 kr

Föreslagen avgift
3 000 kr
2 050 kr
250 kr
36,50 kr

* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet.

För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år (typhus A, enligt
Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad om 2,83 kronor
per månad. Den nya avgiften blir efter höjningen 10 525 kronor.
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000
m3/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en sänkt
kostnad om 2,39 kronor per lägenhet och månad. Den nya avgiften blir efter
sänkningen 106 750 kronor.
Fördelningen av kostnader för dagvatten
Dagvattenavgiften delas upp i två typer dels tjänsten avledning från kvartersmark,
dagvatten fastighet och dels avledning från allmän platsmark, dagvatten gata. För
allmän platsmark finns det två typer av avgiftsskyldiga, dels fastighetsägarna och dels
den som är allmän platsmarkshållare. I nuvarande taxa finns ingen avgift för allmän
platsmarkhållare. Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte
omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Den som
svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
dagvattenhantering.
Brukningsavgift för bortledande
av dagvatten allmän platsmark
Avgift per m2

Nuvarande avgift
-

Föreslagen avgift
1,16 kr

För att kunna fördela kostnaderna för dagvatten måste man ta fram en ytanalys för att
få reda på hur stor procentandel som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten.
Andelarna ska fördelas på vägar/gator (trafikverkets vägar, kommunens huvudgator
och lokalgator), byggnader/fastigheter, skog, grönområden, park, torg och så vidare.
Detta används som underlag när man sedan fördelar dagvattenkostnaderna på de
avgiftsskyldiga. Nedan följer ett exempel på hur kostnadsfördelningen bör vara mellan
dagvatten fastighet och dagvatten gata (allmän platsmark). Sedan ska andelen som
faller på dagvatten gata fördelas mellan fastighetsägare och allmän platsmarkshållare.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
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Bilaga 5a

Målet är att få in intäkter motsvarande budgeterade kostnader men omfördelade per
vattentjänst så att varje vattentjänst bär sina egna kostnader.
VA-taxans nivå ska bestämmas så att resultatet blir plus minus noll enligt
självkostnadsprincipen.
Intäktsnivå per vattentjänst, delad på V (vatten), S (spillvatten), Df (dagvatten
fastighet) och Dg (dagvatten gata).

Intäkter förslag per vattentjänst
3%
12%

V
41%

S
Df

44%

Dg

Ärendets handlingar
•

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun.

•

Jämförelser VA-taxa.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
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Webb: www.sormlandvatten.se

Protokoll vid styrelsemöte i Vingåker
Vatten och Avfall AB, 556766-41302
Styrelsemöte nr 3 under 2020
Tid: 2020-06-10, 09:00
Plats: Lokal Tisnaren, Kommunhuset i Vingåker

Närvarande:

Ordförande

Kristina Jonsson

Ledamöter

Tommy Persson, Monica Granström, Mats
Karlsson

Frånvarande

Olle Olsson

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Administrativ chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef
Lotta Edström, VA-strateg
Kathrina Falk, Projektledare
Helen Sylvefjord, Kundservice-chef

§1

Sammanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

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

§4

Föregående protokoll från datumen 2020-02-26 samt 2020-05-18 läggs till
handlingarna.

§5

VD rapport
VD-rapporten läggs till handlingarna.

§6

Ekonomiutfall januari 2020
Den ekonomiska rapporten för januari behandlas.

§7

Förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet
Kathrina Falk informerar om bakgrunden till förslaget samt omfattningen av
projektet. Under arbetet har frågeställningar uppkommit där olika
Sida 1 av 4

370

ställningstaganden gjorts, allt i syfte att skapa en så rättvis och skälig taxa som
möjligt. Vidare beskrivs hur de nya avgifterna ska täcka olika delar samt att
vissa nya tilläggstjänster tillkommit i dokumenten. Förslaget bygger på
branschforeningen Avfall Sveriges grundmall.
Detta beslut samt det beslut gällande renhållningsordning som togs på
styrelsemötet 2019-09-18 kommer att skickas vidare for beslut i
Kommunfullmäktige med fOrslag om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Stefan Carpman fortydligar for styrelsen att det nya forslaget till taxa ger
bolaget en intäktsforstärkning om ca 700 kkr per år fOr kärl- och säckavfallet.
IntäktsfOrstärkningen ska täcka ökade driftskostnader i avtal som finns,
fOrbränningsskatten som infOrts från 2020 samt också den nya
återvinningscentralen som är under uppbyggnad.
Styrelsen beslutar for egen del ställa sig bakom forslag till ny konstruktion for
"Taxa fOr hushållsavfall och därmed jämfOrligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkerskommun" att gälla från 2021-01-01 och fOreslår
Kommunfullmäktige att fatta samma beslut.
§8

Förslag till ny taxa for vatten, spillvatten och dagvatten
Lotta Edström redogör for ärendet. Strukturen på taxan bygger på en
grundmodell som tagits fram av branschforeningen Svenskt Vatten. Konsulter
från WSP som har erfarenhet från liknande arbeten har varit behjälpliga i
framtagandet av taxan. Ändringarna omfattar såväl anläggningsavgifterna som
brukningsavgifterna. Intäktsnivån totalt fOr VA-avgifternas brukningsavgifter
kommer att vara oforändrad.
Detta beslut samt det beslut gällande Allmänna bestämmelser for användandet
av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare som togs på styrelsemötet 2019-09-18 kommer
att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige med fOrslag om ett
ikraftträdande 2021-0 I-O I.
Styrelsen beslutar for egen del att ställa sig bakom fOrslag till ny konstruktion
fOr "Taxa fOr vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun" att gälla
från 2021-01-01 och foreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

§9

Förslag till ändringar i gällande affårsplan
Efter den workshop som styrelserna genomforde gällande affårsplanen i mars
2020 har verksamheten sammanställt forslag till ändringar i gällande
affårsplan.
Styrelsen fattar beslut om att ändra foreliggande affårsplan såsom fOreslagits.
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§10

Information

Elltreprellörsavtal för insamlillg av kärl- ocll säck avfall, grovavfall och
latrin
VD beskriver bakgrunden till det förlängningsavtal som nu har tecknats med
företaget Ragnsells. Det är många olika omständigheter som lett fram till att vi
vill förlänga avtalet fram till 2023-09-30. Under återstående avtalstid kommer
en utredning att tillsättas som har till syfte att leda fram till ett inriktningsbeslut
gällande framtida insamlingssystem.
Försäkrillgar
Det är inga förändringar i försäkringsskyddet jämfört med förra året. Inför
2022 ska vi diskutera huruvida vi ska fortsätta med att upphandla
försäkringsskyddet såsom idag med respektive kommun eller om vi ska
hantera detta såsom en egen upphandlande part.
AVCVik
Kommunen har sålt marken vid Vik till entreprenörer som ska iordningsställa
ytan där blivande AVC ska etableras. Ett arrendeavtal kommer att upprättas
med entreprenören inom närmsta tiden.
VD informerar om att vi kan komma att förbereda den kommande A VC:n för
att kunna erbjuda fastighetsägaren utökade öppettider. Styrelsen ställer sig
positiv till detta.

Ledllillgar till och fråll Lyttersta
Per Ivarsson informerar om att entreprenaden i stort är klar. Det kvarstår en
elanslutning från nätägaren Vattenfall som ska kopplas till en pumpstation. Vi
har också erhållit en avsiktsförklaring från Finspångs kommun där de förklarar
att de har för avsikt att ansluta till vårt VA-ledningsnät till näraliggande
fritidsområden.
A/säter
Per Ivarsson är mycket nöjd med de projektledare som driver
Alsätersprojektet. Upphandling av entreprenaden kommer att ske under hösten.
Illförandet av Ilya förordllillgar för producenter av förpackllillgar och
ret/llpapper
Regeringen har aviserat att de avser att upphäva producentansvaret för
returpapper varför detta kan komma att bli kommunens uppgift.
Organisationema FTI och TMR har fått avslag på deras respektive ansökningar
om att få bli en så kallad tillståndspliktigt insamlingssystem. Naturvårdsverket
menar också kraven i förordningarna kan behöva minskas. Avfall Sverige
bevakar detta noggrant och stöder oss i arbetet framåt.
Beviljade ansökllillgar om uppskov med betalllillgar pga. Covid-19
I Vingåkers kommun har det endast inkommit en ansökan gällande uppskov
med att betala en faktura. Den sökande bedriver restaurang.
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Bolagsstämma
VD informerar att bolagsstämman gav styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.
§11

Övriga frågor
Anki Nyberg meddelar att kommande slamentreprenör kommer att vara
företaget Foria som hade bästa anbudet i en nyligen avslutad upphandlad.
Avtalet träder ikraft 2021-04-01.

Stefan Carpman

Justeras:

. k\.?A~ . . .-rtt\.s:<;~
Kristina

Jon)1~n

Mats Karlsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS 2020/519

Au § 159

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers
kommun (VA- taxa) 2021
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny V A- taxa för Vingåkers kommun utifrån
den översyn av taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari
2021.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns VA-kollektiv har
Sörmland Vatten gjort en översyn av kommunens VA - taxa. Förvaltningen tillstyrker
de höjningar och justeringar som Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny VA-taxa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari
2021.

Yrkanden
Ordförande gör ett ändringsyrkande, att ändra beslutspunkt l till Kommunfullmäktige
antar förslaget till ny V A- taxa för Vingåkers kommun utifrån den översyn av
taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.

Propositionsordning
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ändringsyrkandet.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-07
Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun
Beslutsunderlag för taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun
2020-06-10 Vingåker Vatten och avfall
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdatum

2020-10-20

Vingåkers
kommun
167
(195)

Tid och plats

Tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 09.05- Il :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Erik Olsson, plan-och byggchef §§ 145 - 147

Deltagande på distans
Robert Skoglund, Ing- Mari Frössevi, Lennart Andersson och Ralf Hedin deltog på distans via
videolänk.

Paragrafer

145 - 166

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatu m

2020-10-20

168
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

166
(xx)

Ks §

KS 2020/422

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet i Vingåkers kommun
(renhållningstaxa) 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny renhållningstaxa för Vingåkers kommun
utifrån den översyn av taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och justeringar som
Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-07
Protokollsutdrag Au § 160/2020
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkers kommun
Beslutsunderlag för taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Vingåkers kommun 2020-06-10 Vingåker Vatten och avfall AB
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-07
Handläggare

Ghita Sjösteen
0151-19390
ghita.sjosteen@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/422

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet i Vingåkers kommun
(Renhållningstaxa) 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om ny renhållningstaxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att taxan ska gälla från och med 1 jan 2021.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och justeringar som
Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Syftet med översynen är att tillse att renhållningskollektivet har full
kostnadsteckning.
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Förvaltningens ståndpunkt
För att full kostandsteckning ska erhållas inom renhållningskollektivet i Vingåkers
kommun behöver taxorna justeras. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och
justeringar som Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Bilaga 4a Beslutsunderlag för taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet i Vingåkers kommun 2020-06-10 VVAAB
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkers kommun
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
Vingåkers Vatten och Avfall AB
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

381

vingaker.se

5 (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]"

"[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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1 Inledning
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Vingåkers
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.
Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Vingåkers kommun.
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med
de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun.
Taxan ska:
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning
• främja miljöanpassad avfallshantering
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen
Vingåkers kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.
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2 Allmänna bestämmelser
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som
fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med
fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta.
Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

2.2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar.

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 80, 190, 240, 370 och 660 liter.
Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3.
För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll
tillhandahålls kärlstorlekar upp till 240 liter.
För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren.
Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighetsinnehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa.
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2.4 Grundavgift
Grundavgiften är årlig och betalas av alla fastigheter där hushållsavfall uppstår.
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.
I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna
grovavfall, farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift. Grundavgiften
faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.
För respektive kundkategori ingår i grundavgiften service enligt följande:
2.4.1 En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl
ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus:
• Tillgång till återvinningscentral
• Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
• Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
2.4.2 Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus:
• Tillgång till återvinningscentral
• Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
• Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
2.4.3 Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus:
• Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus
• Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information
från renhållaren
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2.5 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.
Hämtningsavgift faktureras enligt följande:
• För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för
hämtning varannan vecka.
• För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.
• För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på behållarens volym.

2.7 Utsorterat matavfall
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma
kärl som påsar med brännbart avfall.
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9.

2.8 Avgifter vid undantag
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 35, 40, 42 §§ i kommunens
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.
Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare
Två närboende innehavare av en- och tvåfamiljshus, som delar avfallskärl, enligt 34 § i
kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och
behandlingsavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per
hushåll. Hämtnings-och behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna.

2.10 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras.
Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.
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Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt
att ta ut en särskild avgift.

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de
som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är
normalt får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de
grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.
Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift.

3 Avgifter
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.
Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VAhuvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
1 584 kr

190
liters
kärl
1 584 kr

240
liters
kärl
1 584 kr

Hämtningsavgift per kärl

188,80 kr

448,80 kr

624 kr

Behandlingsavgift per kärl

149,60 kr

355,20 kr

448,80 kr

80
liters
kärl
1 980 kr

190
liters
kärl
1 980 kr

240
liters
kärl
1 980 kr

Hämtningsavgift per kärl

236 kr

561 kr

780 kr

Behandlingsavgift per kärl

187 kr

444 kr

561 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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80
liters
kärl
1 584 kr

190
liters
kärl
1 584 kr

240
liters
kärl
-

151,20 kr

359,20 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

74,40 kr

177,60 kr

-

13 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 980 kr

190
liters
kärl
1 980 kr

240
liters
kärl
-

189 kr

449 kr

-

93 kr

222 kr

-

13 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per kärl

Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl

Fritidshus
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. För 5 respektive 3 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av
matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
1 128 kr

190
liters
kärl
1 128 kr

240
liters
kärl
1 128 kr

72 kr

170,40 kr

236,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

57,60 kr

136,80 kr

172,80 kr

10 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 410 kr

190
liters
kärl
1 410 kr

240
liters
kärl
1 410 kr

Hämtningsavgift per kärl

90 kr

213 kr

296 kr

Behandlingsavgift per kärl

72 kr

171 kr

216 kr

10 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per kärl
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5 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 128 kr

190
liters
kärl
1 128 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

58,40 kr

139,20 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

28,80 kr

68 kr

-

5 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 410 kr

190
liters
kärl
1 410 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

73 kr

174 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

36 kr

85 kr

-

80
liters
kärl
1 128 kr

190
liters
kärl
1 128 kr

240
liters
kärl
1 128 kr

Hämtningsavgift per kärl

164,80 kr

392 kr

544 kr

Behandlingsavgift per kärl

103,20 kr

245,60 kr

310,40 kr

80
liters
kärl
1 410 kr

190
liters
kärl
1 410 kr

240
liters
kärl
1 410 kr

Hämtningsavgift per kärl

206 kr

490 kr

680 kr

Behandlingsavgift per kärl

129 kr

307 kr

388 kr

6 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 128 kr

190
liters
kärl
1 128 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

43,20 kr

102,40 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

34,40 kr

81,60 kr

-

6 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 410 kr

190
liters
kärl
1 410 kr

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

54 kr

128 kr

-

Behandlingsavgift per kärl

43 kr

102 kr

-

18 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

18 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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3 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 128 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

35,20 kr

-

-

Behandlingsavgift per kärl

17,60 kr

-

-

3 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
1 410 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

44 kr

-

-

Behandlingsavgift per kärl

22 kr

-

-

Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift per lägenhet, hämtningsavgift och
behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:
190
liters
kärl
560 kr

240
liters
kärl
560 kr

370
liters
kärl
560 kr

660
liters
kärl
560 kr

Hämtningsavgift per kärl

448,80 kr

624 kr

874,40 kr

1 560 kr

Behandlingsavgift per kärl

355,20 kr

448,80 kr

691,20 kr

1 232,80 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
700 kr

240
liters
kärl
700 kr

370
liters
kärl
700 kr

660
liters
kärl
700 kr

Hämtningsavgift per kärl

561 kr

780 kr

1 093 kr

1 950 kr

Behandlingsavgift per kärl

444 kr

561 kr

864 kr

1 541 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
560 kr

240
liters
kärl
560 kr

370
liters
kärl
560 kr

660
liters
kärl
560 kr

Hämtningsavgift per kärl

933,60 kr

1 297,60 kr

1 818,40 kr

3 244 kr

Behandlingsavgift per kärl

709,60 kr

896,80 kr

1 382,40 kr

2 466,40 kr

190
liters
kärl
700 kr

240
liters
kärl
700 kr

370
liters
kärl
700 kr

660
liters
Kärl
700 kr

1 167 kr

1 622 kr

2 273 kr

4 055 kr

887 kr

1 121 kr

1 728 kr

3 083 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl
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190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
560 kr

370
liters
kärl
560 kr

660
liters
kärl
560 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

2 757,60 kr

3 864,80 kr

6 893,60 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

1 793,60 kr

2 764,80 kr

4 932,80 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
700 kr

370
liters
kärl
700 kr

660
liters
kärl
700 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

3 447 kr

4 831 kr

8 617 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

2 242 kr

3 456 kr

6 166 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
560 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

10 948,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

7 398,40 kr

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
700 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

13 686 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

9 248 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
560 kr

4 m3
underjords
behållare
560 kr

5 m3
underjords
behållare
560 kr

Hämtningsavgift per behållare

4 253,60 kr

5 671,20 kr

7 089,60 kr

Behandlingsavgift per behållare

5 604,80 kr

7 473,60 kr

9 341,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
700 kr

4 m3
underjords
behållare
700 kr

5 m3
underjords
behållare
700 kr

Hämtningsavgift per behållare

5 317 kr

7 089 kr

8 862 kr

Behandlingsavgift per behållare

7 006 kr

9 342 kr

11 677 kr
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52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
560 kr

4 m3
underjords
behållare
560 kr

5 m3
underjords
behållare
560 kr

Hämtningsavgift per behållare

8 847,20 kr

11 796,80 kr

14 745,60 kr

11 210,40 kr

14 947,20 kr

18 684 kr

3 m3
underjords
behållare
700 kr

4 m3
underjords
behållare
700 kr

5 m3
underjords
behållare
700 kr

Hämtningsavgift per behållare

11 059 kr

14 746 kr

18 432 kr

Behandlingsavgift per behållare

14 013 kr

18 684 kr

23 355 kr

Behandlingsavgift per behållare

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

Verksamheter
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag,
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:
80
liters
kärl
856 kr

190
liters
kärl
856 kr

240
liters
kärl
856 kr

370
liters
kärl
856 kr

660
liters
kärl
856 kr

Hämtningsavgift per kärl

188,80 kr

448,80 kr

624 kr

874,40 kr

1 560 kr

Behandlingsavgift per kärl

149,60 kr

355,20 kr

448,80 kr

691,20 kr

1 232,80 kr

80
liters
kärl
1 070 kr

190
liters
kärl
1 070 kr

240
liters
kärl
1 070 kr

370
liters
kärl
1 070 kr

660
liters
kärl
1 070 kr

Hämtningsavgift per kärl

236 kr

561 kr

780 kr

1 093 kr

1 950 kr

Behandlingsavgift per kärl

187 kr

444 kr

561 kr

864 kr

1 541 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

80
liters
kärl
856 kr

190
liters
kärl
856 kr

240
liters
kärl
856 kr

370
liters
kärl
856 kr

660
liters
kärl
856 kr

Hämtningsavgift per kärl

393,60 kr

933,60 kr

1 297,60 kr

1 818,40 kr

3 244 kr

Behandlingsavgift per kärl

299,20 kr

709,60 kr

896,80 kr

1 382,40 kr

2 466,40 kr

80
liters
kärl
1 070 kr

190
liters
kärl
1 070 kr

240
liters
kärl
1 070 kr

370
liters
kärl
1 070 kr

660
liters
kärl
1 070 kr

Hämtningsavgift per kärl

492 kr

1 167 kr

1 622 kr

2 273 kr

4 055 kr

Behandlingsavgift per kärl

374 kr

887 kr

1 121 kr

1 728 kr

3 083 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
856 kr

240
liters
kärl
856 kr

370
liters
kärl
856 kr

660
liters
kärl
856 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

1 994,80 kr

2 757,60 kr

3 864,80 kr

6 893,60 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

1 420 kr

1 793,60 kr

2 764,80 kr

4 932,80 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
1 070 kr

240
liters
kärl
1 070 kr

370
liters
kärl
1 070 kr

660
liters
kärl
1 070 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

2 481 kr

3 447 kr

4 831 kr

8 617 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

1 775 kr

2 242 kr

3 456 kr

6 166 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
856 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

-

10 948,80 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

-

7 398,40 kr

80
liters
kärl
-

190
liters
kärl
-

240
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
1 070 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

-

-

13 686 kr

Behandlingsavgift per kärl

-

-

-

-

9 248 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per behållare
26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
856 kr
15 124 kr
14 947,20 kr
8 m3
container
1 070 kr

Hämtningsavgift per behållare

18 905 kr

Behandlingsavgift per behållare

18 684 kr
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52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
856 kr

Hämtningsavgift per behållare

31 457,60 kr

Behandlingsavgift per behållare

29 893,60 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

8 m3
container
1 070 kr

Hämtningsavgift per behållare

39 322 kr

Behandlingsavgift per behållare

37 367 kr

3.2 Tilläggstjänster
3.2.1 Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan
plats än den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet.
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras
på avstånd och kärlstorlek.
Dragvägstillägg faktureras enligt följande:
•
•

För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
dragväg 2–20 meter.
För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
kärlstorlek upp till 400 liter.
Upp till
400 liter

660 liter

8 kr

12 kr

12 kr

18 kr

Upp till
400 liter

660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall

10 kr

15 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

15 kr

22,50 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms
Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall
Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms

3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.
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Avgift per styck, exklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

Avgift per styck, inklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

Upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

80 kr

80 kr

80 kr

616 kr

633,60 kr

985,60 kr

Upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

100 kr

100 kr

100 kr

770 kr

792 kr

1 232 kr

3.2.3 Kärlbyte och kärllås
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift.
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.
Exklusive
moms

Avgift

Inklusive
moms

Kärlbyte

Byte av kärl till annan storlek.

160 kr

200 kr

Kärllås

Lås till 80 – 660 l kärl

600 kr

750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras.

Avgift per kategori
En- och tvåfamiljshus samt fritidshus
Flerfamiljshus samt verksamheter

402

Exklusive
moms

Inklusive
moms

200 kr

250 kr

320 kr

400 kr
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3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas.
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

Utställning av kärl per hämtställe

480 kr

600 kr

Hemtagning av kärl per hämtställe

480 kr

600 kr

40 kr

50 kr

480 kr

600 kr

1 360 kr

1 700 kr

Avgift

Tömning per kärl
Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl
Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl

3.2.6 Grovavfall
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar
räknas inte heller som grovavfall.
Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt,
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Vingåker.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt
fritidshus

0 kr*

0 kr*

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per
kolli

80 kr

100 kr

2 200 kr

4 000 kr

440 kr

550 kr

Avgifter vid hämtning av grovavfall

Grovavfall i container, 8 m3
Bomkörning, beställt men inte utställt avfall
* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Vingåker mot avgift.

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Grovavfall i container, 8 m3

Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 200 kr

4 000 kr

Grovavfall från verksamheter
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Vingåker mot avgift som fastställs av
återvinningscentralens ägare.
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3.2.7 Farligt avfall
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på
återvinningscentralen i Vingåker.

Avgift för farligt avfall
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus
* Ingår i grundavgiften.

Exklusive
moms

Inklusive
moms

0 kr*

0 kr*

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.
3.2.8 Övrigt budat avfall
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av
entreprenören.

Avgift för övrigt budat avfall
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet

Exklusive
moms

Inklusive
moms

1 800 kr

2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice.
Hämtningen utförs inom åtta kalenderdagar från beställning. För hämtning av slam är
avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från
hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt.
Om avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen
överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske genom slamsugning.
Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där
anläggningen är placerad.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.
Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två slamanläggningar
med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av köksavlopp och sluten
tank.
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Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank
Över 6
m3, per
m3

Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

Tömningsavgift

998,40 kr

1 238 kr

1 559,20 kr

1 839,60 kr

2 120,80 kr 332,80 kr

Avgifter per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Över 6
m3, per
m3

1 248 kr

1 548 kr

1 949 kr

2 299 kr

2 651 kr

416 kr

Tömningsavgift

6 m3

BDT-brunn (köksavlopp)
Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

Tömningsavgift

634,80 kr

279,60 kr

Avgift per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

794 kr

349 kr

Tömningsavgift

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Bomkörningsavgift

440 kr

550 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

Reduktion vid samordnad tömning

320 kr

400 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam

3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest,
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift
per påbörjad timme.
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Exklusive
moms

Inklusive
moms

Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift

400 kr

500 kr

Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme

800 kr

1 000 kr

Avgift

3.2.11 Slam från fettavskiljare
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift
per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.

Exklusive
moms

Inklusive
moms

940 kr

1 175 kr

940 kr

1 175 kr

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift per hämtning
Upp till 1 m³
Tillägg per m³ över 1 m³

Bomkörning

3.2.12 Fosforfällande anläggningar
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighetsinnehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil.
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens
försorg.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
• För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
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Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 328 kr

4 160 kr

4 160 kr

5 200 kr

1 996,80 kr

2 496 kr

2 080 kr

2 600 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

1 600 kr

2 000 kr

960 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg
Förpackat filtermaterial över 500 kg

Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme
Bomkörning

3.2.13 Latrin
Vid behov kan abonnemang för schemalagd hämtning av latrin beställas. Latrin hämtas i
engångsbehållare, som ska placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren
ska vara märkt enligt renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska
vara rengjord utvändigt. Avgift för hämtning av latrin faktureras fastighetsinnehavaren per
behållare.

Avgift
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken
Budad hämtning av behållare, per behållare
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtplats
Egen avlämning vid återvinningscentral

Exklusive
moms

Inklusive
moms

276,80 kr

346 kr

70,40 kr

88 kr

347,20 kr

434 kr

440 kr

550 kr

0 kr

0 kr

4 Hämtningsintervaller
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall.
Hämtningar
per år

Hämtningsintervall
Varannan vecka, helår

26

Var fjärde vecka, helår

13

Varje vecka, helår

52
104

Två gånger varje vecka, helår
Varannan vecka, sommarperiod

10

Var fjärde vecka, sommarperiod

5

Varannan vecka, sommarperiod, var fjärde vecka
övrig tid

18

Varannan vecka, kort sommarperiod

6

Var fjärde vecka, kort sommarperiod

3
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5 Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller
ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.
Akuttömning/akuttillägg
Tilläggskostnad för slamtömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie
öppettid.
Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare.
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:
• Kärl (storlek 80–660 liter)
• Container (3–8 m3)
• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
• Latrinbehållare
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft
på bilen.
Avfallshantering
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som
beslutar om avfallstaxan.
BDT-brunn/köksavlopp
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.
Behandlingsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
Behållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare.
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Bomkörningsavgift
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall)
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren
inte tillåts hämta slammet.
Budning
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) utanför
ordinarie hämtningsintervall.
Container
Avfallsbehållare av storlek 3–8 m3
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Dragvägstillägg/Gångavstånd
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än
den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter
fakturans förfallodag.
En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus
och kedjehus.
Enskild avloppsanläggning/slamanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Extra hämtning
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.
Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses den som är ägare av fastigheten eller den
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.
Felsorteringsavgift
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Till
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.
Fettavskiljare
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där
hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. Kan kombineras med enskild
slamanläggning.
Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).
Föreskrifter om avfallshantering
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och
hur avfall ska hämtas.
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Gemensamt kärl
Gemensam avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan.
Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift
faktureras respektive kund, rörlig avgift faktureras en av kunderna.
Gemensam slamanläggning
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan.
Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering.
Grovavfall
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Grundavgift
Den fasta delen av renhållningskostnaden. Grundavgiften ska täcka kostnader för
information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår
kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.
Gröna påsen
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.
Gångavstånd/Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än
den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.
Helårsboende/Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall. (elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall,
samt döda sällskapsdjur).
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.
Hämtningsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling
och avfallsbehållare.
Hämtningsplats
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som
hämtar.
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Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.
Kompostering
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus 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.
Komprimerande container
En typ av container som anskaffas av kunden. Används oftast för verksamhetsavfall.
Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för avfallshantering.
Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande
och är då synonymt med kunder.
Kärl
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Kärllås
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.
Kärl- och säckavfall
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.
Köksavlopp/BDT-brunn
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.
Lastväxlarcontainer
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren.
Latrinbehållare
Tätslutande behållare för mänsklig avföring.
Liftdumpercontainer
En typ av container som erhålls via renhållaren.
Matavfall
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.
Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.
Minireningsverk
En typ av enskild avloppsanläggning.
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Paniktömning/paniktillägg
Tilläggsavgift för slamtömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid.
Permanentboende/Helårsboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
Renhållare
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall
AB.
Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar.
Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller
behandlingsavgift.
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration,
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt
miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och
avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
Samfällighetsförening
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt
ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning. Hanteras som en juridisk
person.
Slamanläggning/enskild avloppsanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Slamavskiljare
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn.
Slanglängdstillägg
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av
slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”.
Sluten tank
En typ av slamanläggning.
Småhus
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.
Sommarhämtning
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin för fritidshus.
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Tillsynsmyndighet
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)
Typ av avfallsbehållare.
Uppehåll i hämtning
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter
om avfallshantering.
Utsträckt hämtningsintervall
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i
kommunernas föreskrifter om avfallshantering.
Verksamhet
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.
Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
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Protokoll vid styrelsemöte i Vingåker
Vatten och Avfall AB, 556766-41302
Styrelsemöte nr 3 under 2020
Tid: 2020-06-10, 09:00
Plats: Lokal Tisnaren, Kommunhuset i Vingåker

Närvarande:

Ordförande

Kristina Jonsson

Ledamöter

Tommy Persson, Monica Granström, Mats
Karlsson

Frånvarande

Olle Olsson

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Administrativ chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef
Lotta Edström, VA-strateg
Kathrina Falk, Projektledare
Helen Sylvefjord, Kundservice-chef

§1

Sammanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

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

§4

Föregående protokoll från datumen 2020-02-26 samt 2020-05-18 läggs till
handlingarna.

§5

VD rapport
VD-rapporten läggs till handlingarna.

§6

Ekonomiutfall januari 2020
Den ekonomiska rapporten för januari behandlas.

§7

Förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet
Kathrina Falk informerar om bakgrunden till förslaget samt omfattningen av
projektet. Under arbetet har frågeställningar uppkommit där olika
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ställningstaganden gjorts, allt i syfte att skapa en så rättvis och skälig taxa som
möjligt. Vidare beskrivs hur de nya avgifterna ska täcka olika delar samt att
vissa nya tilläggstjänster tillkommit i dokumenten. Förslaget bygger på
branschforeningen Avfall Sveriges grundmall.
Detta beslut samt det beslut gällande renhållningsordning som togs på
styrelsemötet 2019-09-18 kommer att skickas vidare for beslut i
Kommunfullmäktige med fOrslag om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Stefan Carpman fortydligar for styrelsen att det nya forslaget till taxa ger
bolaget en intäktsforstärkning om ca 700 kkr per år fOr kärl- och säckavfallet.
IntäktsfOrstärkningen ska täcka ökade driftskostnader i avtal som finns,
fOrbränningsskatten som infOrts från 2020 samt också den nya
återvinningscentralen som är under uppbyggnad.
Styrelsen beslutar for egen del ställa sig bakom forslag till ny konstruktion for
"Taxa fOr hushållsavfall och därmed jämfOrligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkerskommun" att gälla från 2021-01-01 och fOreslår
Kommunfullmäktige att fatta samma beslut.
§8

Förslag till ny taxa for vatten, spillvatten och dagvatten
Lotta Edström redogör for ärendet. Strukturen på taxan bygger på en
grundmodell som tagits fram av branschforeningen Svenskt Vatten. Konsulter
från WSP som har erfarenhet från liknande arbeten har varit behjälpliga i
framtagandet av taxan. Ändringarna omfattar såväl anläggningsavgifterna som
brukningsavgifterna. Intäktsnivån totalt fOr VA-avgifternas brukningsavgifter
kommer att vara oforändrad.
Detta beslut samt det beslut gällande Allmänna bestämmelser for användandet
av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare som togs på styrelsemötet 2019-09-18 kommer
att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige med fOrslag om ett
ikraftträdande 2021-0 I-O I.
Styrelsen beslutar for egen del att ställa sig bakom fOrslag till ny konstruktion
fOr "Taxa fOr vatten, spillvatten och dagvatten i Vingåkers kommun" att gälla
från 2021-01-01 och foreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

§9

Förslag till ändringar i gällande affårsplan
Efter den workshop som styrelserna genomforde gällande affårsplanen i mars
2020 har verksamheten sammanställt forslag till ändringar i gällande
affårsplan.
Styrelsen fattar beslut om att ändra foreliggande affårsplan såsom fOreslagits.
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§10

Information

Elltreprellörsavtal för insamlillg av kärl- ocll säck avfall, grovavfall och
latrin
VD beskriver bakgrunden till det förlängningsavtal som nu har tecknats med
företaget Ragnsells. Det är många olika omständigheter som lett fram till att vi
vill förlänga avtalet fram till 2023-09-30. Under återstående avtalstid kommer
en utredning att tillsättas som har till syfte att leda fram till ett inriktningsbeslut
gällande framtida insamlingssystem.
Försäkrillgar
Det är inga förändringar i försäkringsskyddet jämfört med förra året. Inför
2022 ska vi diskutera huruvida vi ska fortsätta med att upphandla
försäkringsskyddet såsom idag med respektive kommun eller om vi ska
hantera detta såsom en egen upphandlande part.
AVCVik
Kommunen har sålt marken vid Vik till entreprenörer som ska iordningsställa
ytan där blivande AVC ska etableras. Ett arrendeavtal kommer att upprättas
med entreprenören inom närmsta tiden.
VD informerar om att vi kan komma att förbereda den kommande A VC:n för
att kunna erbjuda fastighetsägaren utökade öppettider. Styrelsen ställer sig
positiv till detta.

Ledllillgar till och fråll Lyttersta
Per Ivarsson informerar om att entreprenaden i stort är klar. Det kvarstår en
elanslutning från nätägaren Vattenfall som ska kopplas till en pumpstation. Vi
har också erhållit en avsiktsförklaring från Finspångs kommun där de förklarar
att de har för avsikt att ansluta till vårt VA-ledningsnät till näraliggande
fritidsområden.
A/säter
Per Ivarsson är mycket nöjd med de projektledare som driver
Alsätersprojektet. Upphandling av entreprenaden kommer att ske under hösten.
Illförandet av Ilya förordllillgar för producenter av förpackllillgar och
ret/llpapper
Regeringen har aviserat att de avser att upphäva producentansvaret för
returpapper varför detta kan komma att bli kommunens uppgift.
Organisationema FTI och TMR har fått avslag på deras respektive ansökningar
om att få bli en så kallad tillståndspliktigt insamlingssystem. Naturvårdsverket
menar också kraven i förordningarna kan behöva minskas. Avfall Sverige
bevakar detta noggrant och stöder oss i arbetet framåt.
Beviljade ansökllillgar om uppskov med betalllillgar pga. Covid-19
I Vingåkers kommun har det endast inkommit en ansökan gällande uppskov
med att betala en faktura. Den sökande bedriver restaurang.
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Bolagsstämma
VD informerar att bolagsstämman gav styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.
§11

Övriga frågor
Anki Nyberg meddelar att kommande slamentreprenör kommer att vara
företaget Foria som hade bästa anbudet i en nyligen avslutad upphandlad.
Avtalet träder ikraft 2021-04-01.

Stefan Carpman

Justeras:

. k\.?A~ . . .-rtt\.s:<;~
Kristina

Jon)1~n

Mats Karlsson
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Handläggare: Björnar Berg
Datum: 2020-05-29

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
att Vingåker Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag till
ny konstruktion för ”Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Vingåkers kommun” att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

Ärendebeskrivning
Sedan starten av Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Sörmland Vatten)
2009 har ambitionen från ägarna varit att skapa enhetlighet i bolagets olika tjänster
för att nå effektivitet i de tjänster som bolaget ansvarar för. Gällande taxekonstruktioner är ärvda från respektive kommun. Idag präglas renhållningstjänsterna
av olikhet mellan de tre ingående kommunerna vilket försvårar utvecklingen mot en
mer effektiv insamlingstjänst. För att korrekt kunna följa 2 kap §§ 3 och 6 Kommunallag (2017:725), likställighetsprincipen respektive självkostnadsprincipen och inte felaktigt belasta kollektivet behövs en del nya tilläggstjänster. I nu gällande beslutad
renhållningstaxa saknas vissa avgifter.
Taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet är den
ekonomiska grunden för renhållningsverksamheten och ett styrdokument för att säkra
den ekonomiska hållbarheten. Någon grundligare översyn av hur taxan fördelas på
respektive kundkollektiv och tjänst är inte genomförd de senaste tio åren.
Nedan beskrivs hur förslag till ny taxa tagits fram. Förslaget följer branschföreningen
Avfall Sveriges grundmall. En viktig utgångspunkt har varit att konstruera en taxa som
har full kostnadstäckning och är så rättvis och skälig som möjligt. Arbetet med nya
taxekonstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten tillsammans
med en styrgrupp bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har
jurist från Avfall Sverige samt Advokatfirman Åberg & Co konsulterats.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
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Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Information har skett i olika konstellationer såsom för styrelserna i Sörmland Vattens
ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska partigrupper.
Översynen har omfattat renhållningens nyttigheter såsom kärl- och säckavfall, latrin,
grovavfall samt farligt avfall och dess befintliga tilläggstjänster. För nyttigheten slam
har endast tilläggstjänster ingått i översynen samt att priserna justerats efter gällande
kostnadsnivå. Även nya tilläggstjänster har utretts och föreslagits.
För att fördela de kostnader som belastar renhållningsuppdraget har principer
sammanställts för renhållningstaxans olika delar och ställning har tagits till vilka
relationer som ska gälla mellan olika kundkategorier. Föreslagna principer och
relationer är lika oavsett kommun. Likaså är ett standardabonnemang bestämt för
respektive kundkategori. De perspektiv som har värderats, för respektive taxedel,
är kund-, miljö-, juridik-, kvalitet-, estetik-, säkerhet- och arbetsmiljöperspektivet.
Utgångspunkt har varit att uppnå en stabilitet i taxan genom en taxekonstruktion som
är hållbar även i relation till framtida utveckling av renhållningsuppdraget.
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet
med de belopp och de villkor som framgår av den föreslagna taxan samt av
kommande förslag av föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun.
Taxan ska:
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning.
• styra mot en rationell och miljöanpassad avfallshantering.
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad.

För översynen har följande underlag använts:
• Renhållningstaxa för Vingåker antagen av kommunfullmäktige.
• Verksamhetens kostnadsprognos 2017.
• Verksamhetens kostnadsprognos 2021, med hänsyn till idag kända kommande
större investeringar.
• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive nyttighet.
• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighetsbeteckning, typ av fastighet och antal renhållningstjänster.
• Utredning gällande tilläggstjänster.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
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Kärl- och säckavfallets olika kostnadsdelar samt principiella ställningstaganden
För kärl- och säckavfallet debiteras varje fastighetsägare för tre delar, grundavgift
samt hämtnings- och behandlingsavgift. Nedan redogörs för hur dessa två delar tas
ut.
Grundavgift
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. I grundavgiften
för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna grovavfall, farligt
avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.
Grundavgiftens storlek beräknas för varje kundkategori efter bedömd nyttjandegrad.
Bedömningen av nyttjandegrad har gjorts utifrån bolagets samlade kunskap och
erfarenhet.
Hämtnings- och behandlingsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet.
Avgiften baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är
varannan vecka. Hämtningsavgiftens storlek per kärlstorlek är satta utifrån vilka
behållarvolymer som är aktuella för respektive kundkategori och hämtningsfrekvens.
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på behållarens volym.
Prisexempel på vanliga abonnemangstyper
Abonnemangstyp

Nuvarande
årspris

Föreslaget
årspris

Differens

Kärl 80 l, 26 hämtningar per år

2 236 kr

2 403 kr

+167 kr

Kärl 190 l, 26 hämtningar per år

2 719 kr

2 985 kr

+ 266 kr

Kärl 190 l, 10 hämtningar per säsong

1 701 kr

1 794 kr

+ 93 kr

23 109 kr

24 776 kr

+ 1 667 kr

7 978 kr

8 052 kr

+74 kr

Kärl 2 st 660 l, 52 hämtningar per år (15 lgh)
Kärl 2 st 660 l, 26 hämtningar per år,
verksamhet

I Vingåker baseras kärl- och säckavfallets beräkningar på en prognosticerad
kostnadsnivå 2021 där det specifikt beaktats de nya behandlingspriser som den förnyade upphandlingen gett oss samt ny förbränningsskatt som införts med början
2020. Även uppskattad kostnad för en ny återvinningscentral har tagits med i
beräkningarna.
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Tilläggstjänster
För att följa likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen och inte felaktigt belasta
kollektivet behövs tilläggstjänster i taxan. Tilläggstjänster är inte obligatoriska för alla
kunder, de är särskilda tillvalstjänster för de som har behov av dem. Tilläggsavgifter
är ersättning för dessa tjänster, är juridiskt knutna till insamlingsansvaret och måste
finnas i taxedokumentet för att få faktureras.
Principer har sammanställts för taxans tilläggstjänster. Ställningstaganden till behovet
av tilläggstjänster, dess utformning och tillämpning har fastställts enligt tidigare
nämnda perspektiv. Genom undersökningar, analys av kunders förbättringsförslag
och kommentarer från kundundersökningar samt kundservice samlade erfarenhet av
återkommande kundönskemål har vi identifierat behov av tilläggstjänster som föreslås
att tillmötesgå. Nya tilläggstjänster har prissatts för att uppnå full kostnadstäckning
och inte belasta ”grundkollektivet”.

Ärendets handlingar
•
•

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkers kommun.
Jämföra renhållningsavgifter mellan kommuner.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
421
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-20

184
(195)

KS 2020/422

Au § 160

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet i Vingåkers kommun
(renhållningstaxa) 2021
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny renhållningstaxa för Vingåkers kommun
utifrån den översyn av taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med januari
2021.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en god ekonomisk förvaltning av Vingåkers kommuns
renhållningskollektiv har Sörmland vatten gjort en översyn av kommunens
renhållningstaxa. Förvaltningen tillstyrker de höjningar och justeringar som
Sörmlands Vatten AB presenterar i bilagd handling. Förvaltningens förslag till beslut:
l. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny renhållningstaxa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med januari 2021.
Yrkanden
Ordförande gör ett ändringsyrkande, att ändra beslutspunkt l till Kommunfullmäktige
antar förslaget till ny renhållningstaxa för Vingåkers kommun utifrån den översyn av
taxekonstruktionen som Sörmland Vatten genomfört.
Propositionsordning
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ändringsyrkandet.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-07
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Vingåkers kommun
Beslutsunderlag för taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Vingåkers kommun 2020-06-10 Vingåker Vatten och avfall AB
Protokoll styrelsemöte Vingåker Vatten och Avfall AB 2020-06-10

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-10-20

Vingåkers
kommun
167
(195)

Tid och plats
Tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 09.05- Il :30 i sammanträdesrum Tisnaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Erik Olsson, plan-och byggchef §§ 145 - 147

Deltagande på distans
Robert Skoglund, Ing- Mari Frössevi, Lennart Andersson och Ralf Hedin deltog på distans via
videolänk.

Paragrafer

145 - 166

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-20

168
(195)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatu m

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

167
(xx)

Ks §

KS 2020/648

Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet avseende personalpolitik för
kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledningsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens förvaltningsorganisation.
Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur-och fritidsnämndens reglemente
angående personalpolitik enligt följande:
Personalpolitik
7§
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom område
Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom område Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-12
Förslag på revidering av reglemente
Beslutet skickas till
Kultur-och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (12)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-12
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att:
1. Kultur-och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade
reglementet avseende personalpolitik för Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledningsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens förvaltningsorganisation.
Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur-och fritidsnämndens reglemente
angående personalpolitik.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Vingåkers kommun inrättade för fyra år sedan två så kallade områden som utöver
ledningsstödet placerades inom Kommunledningsförvaltningen; område Upplevelser
och område Samhällsbyggnad. Efter en utredning beslutades det att de båda områdena
skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav är område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad inte längre placerade inom Kommunledingsförvaltningen, vilket gör
att Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik.
Område Upplevelser ligger inom Kultur-och fritidsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjunde rubrik på Kultur- och
fritidsnämndens reglemente angående personalpolitik enligt följande exempel:
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Personalpolitik
7§
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom område
Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom område Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningens ståndpunkt
Kultur och Fritidsnämnden bör besluta enligt förslag med hänsyn till
omorganisationen och upprättandet av Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skäl till beslut
Eftersom område Upplevelser och område Samhällsbyggnad har bildat en egen
förvaltning bör personalansvaret ligga på respektive nämnd istället för att ligga under
Kommunledningsförvaltningen som det gjorde innan omorganisationen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderat reglemente för Kultur-och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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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.

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte 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:

–

Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

–

Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐

På vilket sätt? Vad blev resultatet?

–

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?

–

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐

På vilket sätt?
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Bilaga 4 – Reviderat reglemente för Kultur- och
Fritidsnämnden

Dokumenttyp
Riktat styrdokument

Giltighetstid
Tillsvidare

Dokumentnamn
Reglemente för
Kultur- och
Fritidsnämnden
Processägare

Fastställd
Beslutande
2010-12-13
Kommunfullmäktige
Gäller från
2011-01-01
Senast reviderad
Detta dokument gäller för
KF 2015-11-30, § 122. Kultur- och fritidsnämnden i
Gäller från 2016-01-01. Vingåkers kommun
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Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även bestämmelser i
reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
2§
Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att
– ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande
såväl verksamhet i egen regi som stöd i verksamhet i annan regi
– genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa
bedriver
– söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur
och fritid
– besluta om upplåtelse av lokaler för kultur och fritid
– förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom
samlingar och konstverk
– verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja
lokalhistorisk forskning och hembygdsvård
– ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering
av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till
kommunens förvaltningar
– inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda
normer utse stipendiater
– fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

Delegering från kommunfullmäktige
3§
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
– nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt och efter kommunstyrelsens hörande
– inom sitt verksamhetsområde där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
– rätt att fastställa avgifter för utlåning av mikrofilmade arkivalier
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Antal ledamöter och ersättare
4§
Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordförandens uppgifter
5§
Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att:
– närmast under kultur- och fritidsnämnden ha uppsikt över nämndens
förvaltning
– med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
inom kultur- och fritidsområdet liksom effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor
– främja samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunens övriga
nämnder
– representera kultur- och fritidsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kultur- och fritidsnämnden beslutat
annat i ett särskilt fall.
Offentliga sammanträden
6§

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

Personalpolitik
7§
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom område
Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom område Upplevelser inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

168
(xx)

Kf §

KS 2020/649

Revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet avseende personalpolitik för
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående personalpolitik enligt följande:
Personalpolitik
6§
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom
Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för
personalen inom Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-09
Förslag på revidering av reglemente
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-09
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se

Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade
reglementet avseende personalpolitik för Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Efter en utredning beslutades det att område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdena är inte längre placerade inom
Kommunledingsförvaltningen, vilket gör att Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik. Område
Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående personalpolitik.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Vingåkers kommun inrättade för fyra år sedan två så kallade områden som utöver
ledningsstödet placerades inom Kommunledningsförvaltningen; område Upplevelser
och område Samhällsbyggnad. Efter en utredning beslutades det att de båda områdena
skulle läggas samman och bilda en egen förvaltning med namnet Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav är område Upplevelser och område
Samhällsbyggnad inte längre placerade inom Kommunledingsförvaltningen, vilket gör
att Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen bör fastställa en egen personalpolitik.
Område Samhällsbyggnad är uppdelad i två enheter, Plan-och byggkontoret samt
Miljökontoret. Båda enheterna ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltningsorganisation. Därmed bör det läggas till en sjätte rubrik på
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående personalpolitik enligt följande:
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Personalpolitik
6§
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom Plan-och
bygg samt miljökontoret inom Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat detta ärende med hänsyn till
omorganisationen och upprättandet av Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skäl till beslut
Eftersom område Kultur och område Samhällsbyggnad har bildat en egen förvaltning
bör personalansvaret ligga på respektive nämnd istället för att ligga under
Kommunledningsförvaltningen som det gjorde innan omorganisationen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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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.

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Målet påverkas inte av beslutet

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

443

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte 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?

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

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?

Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Vingåkers
kommun
Bilaga 4 - Reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
Delegering från fullmäktige 3
Antal ledamöter och ersättare
3
Ordförandens uppgifter
3

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

Giltighetstid
Tills vidare

Processägare

1
449

2

Fastställd
Antaget av
kommunfullmäktige
2017-06-26, § 87
Senast reviderad

Beslutande
Kommunfullmäktige

Detta dokument gäller
för
Samhällsbyggnadsnämnd
en

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även bestämmelser i reglemente
med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
2§
Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

-

plan- och bygglagen
miljöbalken
livsmedelslagstiftningen
tobakslagen
lagen om gaturenhållning och skyltning
lagen om civilt försvar
lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
lagen om bostadsanpassningsbidrag
strålskyddslagen
lagen om energideklaration för byggnader
lagen om lägenhetsregister
anläggningslagen
fastighetsbildningslagen
alkohollagen i de delar som gäller folköl
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
lag om tobak och liknande produkter

samt till ovanstående lagstiftning avhängiga förordningar och föreskrifter.

-

Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifterna som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter inom på bygg- och miljöområdet omfattar:

-

följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde och i det sammanhanget utarbeta de förslag
som är påkallade liksom medverka i planering i frågor där nämndens verksamhetsområde
berörs
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara
för provtagningar som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer

2
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Delegering från fullmäktige
3§
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
• Inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
• Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser
1) Vid samtliga detaljplaner som inte kan anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
2) som meddelar bestämmelser enligt PBL (SFS 2010:900) 4 kap 5-15 §§
Nämnden äger vidare rätt att för kommunens räkning
- Rätt att påkalla fastighetsreglering eller fastighetsbestämning enligt
fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § och 14 kap 1 §.
- Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen 18 §.
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att kommunstyrelsen
inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte
reglerar exploateringsverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar även rätt att förlänga eller
förnya detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.
Antal ledamöter och ersättare
4§
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare
Ordförandens uppgifter
5§
Det åligger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande att
Närmast under Samhällsbyggnadsnämnden ha uppsikt över nämndens
ansvarsområde
Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling inom nämndens verksamhetsområde liksom effektiviteten i verksamheten
och ta initiativ i dessa frågor
Främja samarbetet mellan Samhällsbyggnadsnämnden och kommunens
övriga nämnder
Representera Samhällsbyggnadsnämnden vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat i ett
särskilt fall.
Personalpolitik 6 §
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom Plan-och
bygg samt miljökontoret inom Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön för personalen
inom Plan-och bygg samt miljökontoret inom Kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

169
(xx)

Kf §

KS 2020/382

Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra Sörmlands
räddningstjänst
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra
Sörmlands räddningstjänst
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge direktionen i uppdrag att förmågan för
brandförsvaret för Vingåker ska vara enligt nivå 3, med kapacitet för rökdykning i
ett inledningsskede.
Sammanfattning av ärendet
Inom ett år efter ny mandatperiod ska handlingsprogrammet förnyas enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Västra Sörmlands Räddningstjänsts direktion har antagit handlingsprogrammet för
2021–2023 enligt de nya nationella riktlinjer som är framtagna av Myndigheten för
skydd och beredskap och programmet ska fastställas av respektive medlemskommuns
fullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut:
-

Kommunfullmäktige fastställer Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra
Sörmlands räddningstjänst

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Verksamhetsplan
Protokollsutdrag direktionen
Handlingsprogram
Protokollsutdrag Ks § 187/2020
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

452

vingaker.se

1 (11)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-20
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Handlingsprogram för Västra Sörmlands
Räddningstjänst 2021–2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
1. Kommunfullmäktige fastställer Handlingsprogram för Västra Sörmlands
räddningstjänst 2021- 2023.

Sammanfattning av ärendet
Inom ett år efter ny mandatperiod ska handlingsprogrammet förnyas enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Västra Sörmlands Räddningstjänsts direktion har antagit handlingsprogrammet för
2021–2023 enligt de nya nationella riktlinjer som är framtagna av MSB och
programmet ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg, kommunchef och Västra Sörmlands
räddningstjänst.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att i hela
landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de
lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Enligt LSO
ska varje kommun ha ett handlingsprogram.
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Handlingsprogrammet beskriver dels hur den förebyggande verksamheten (3 kap 3 §)
och dels hur den operativa räddningstjänsten (3 kap 8 §) ska skötas i kommunen. I
båda fallen ska kommunens mål för verksamheten anges samt de risker för olyckor
som finns i kommunen och hur verksamheten är ordnad. För den operativa
räddningstjänsten ska förmåga och resurser anges.
Handlingsprogrammet redovisar också direktionens vilja och tolkning av
medlemsuppdraget. Medlemskommunerna har utformat ett uppdrag till förbundet för
innevarande mandatperiod. Handlingsprogrammet är också underlag för förbundets
egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt är handlingsprogrammet
information till invånare och företag i Vingåkers och Katrineholms kommuner.
Vingåkers kommuns uppdrag ska ligga till grund för Västra Sörmlands
Räddningstjänst. Det ska även tas fram en ”Riskanalys” som också ska ligga till grund
för framtagande av handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst
Handlingsprogrammet ska fastställas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod och kan ses som kärnan i det systematiska säkerhetsarbetet som
kommunen och Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar med.
Mål och åtgärder i detta handlingsprogram med underliggande verksamhetsplan 2020
omfattar räddningstjänst enligt LSO: räddningsinsats, tillsyn, undersökande och
lärande, utbildning samt information.
Förvaltningens ståndpunkt
Handlingsprogrammet ska fastställas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod och kan ses som kärnan i det systematiska säkerhetsarbetet som
kommunen och Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar med.
Vingåkers kommuns uppdrag ska ligga till grund för Västra Sörmlands
Räddningstjänst. Det ska även tas fram en ”Riskanalys” som ska också ligga till grund
för framtagande av handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Handlingsprogram för Västra Sörmland Räddningstjänst 2021 -2023
Verksamhetsplan 2020
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Kommunledningsförvaltningen
Författningssamlingen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Se bilaga Agenda 2030: mål 3,6, 11, 13,14
och 15.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Sverige har under de senaste åren drabbats av flera
stora skogsbränder. I mål 3 ingår att minska antalet
döds- och sjukdomsfall till följd av föroreningar och
kontaminering av luft, vatten och mark.
Förebyggande åtgärder för att förhindra
skogsbränder och därmed stora mängder giftig rök
kan bidra till detta mål.
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I mål 6 ingår att förbättra vattenkvaliteten genom
att minska föroreningar, stoppa dumpning och
minimera utsläpp av farliga kemikalier och
material.
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I mål 11 ingår Hållbar stadsutveckling kräver
samarbete mellan sektorer och styrning på flera
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal
och lokal nivå) inklusive utvecklade former för
dialog med medborgare och näringsliv.
Minska antalet dödsfall och antalet människor
som drabbas av katastrofer, inklusive
vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de
direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana
katastrofer.
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I mål 13 ingår att stärka motståndskraften mot och
förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror.
Klimatförändringar med torrare förhållanden har lett
till ökad risk för skogsbränder. Att kommunen aktivt
arbetar med förebyggande åtgärder för att minska
risken är ett led i mål 13.

I mål 14

Förebygga och avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet på grund av utsläpp.

Mål 15 nämner bland annat att bevara, återställa och
hållbart använda ekosystem och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden. Att kommunen aktivt arbetar
med förebyggande åtgärder mot bränder bidrar till
att försöka skydda naturområden.
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"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Alla barn och ungdomar i kommunen påverkas indirekt av kommunen och
räddningstjänstens arbete i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

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

Eftersom det är en indirekt påverkan för barn och ungdomar har det inte varit
nödvändigt.

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

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

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-07

22 (31)

Plats och tid

Brandstationen, Katrineholm, onsdag 7 oktober 2020, kl 17.30.

Beslutande

Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Roger Larsson (}\11) justerare
f.ilats Karlsson (SD)
Michael Hagberg (S) från 18.30 §22 J ohanna Karlsson (via länk)
Berit Örtell (S)
Christoffer Öqvist ([v1)
Sten Holmgren (C)
:Marian Loley (KD)

Ersättare via länk

Therese Palm (S), Anna Ateg (S), och Johanna Karlsson (S).

Övriga deltagande

Mattias Gårdholt, t f förbundschefjräddningschef
Ivfarcus Asplund, funktionsansvarig funktion förebyggande
J ohanna Gustafsson, funktions ansvarig verksamhetsstöd
Asa Björlund, nämndsekreterare

Utses att justera

Roger Larsson

;:::?

;:I-:1"tt

~

~';~J~'1~~~
P":9':J1826
~~.~~~.~~~.~~.~~.. :d . .... . . ... . . . . . . . ... . . . . .... . . . .... . . . . . ...... .......

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Roger Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.
Organ

Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum

2020-10-07
Datum för

Datum för

-\'2.

anslags uppsättande

2020-10

Förvaringsplats
för protokollet

Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrinehohn

Underskrift
Namnförtydligande

anslags nedtagande

2020- \ \ -

O-::S

. . .1f.«..~. ... .. . . . . . ... . ... . .

Asa Björlund

Utdragsbestyrkande
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-07

28

}..3
Dir § 23

Dnr 2020/l'S:1

Handlingsprogram 2021-2023
Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet och lämna
det vidare till m edlemskommunerna och bifoga tidigare antagen
verksamhetsplan (antagen 2020-01-20 VSRs ledningsgmpp).

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på handlingsprogram som ska gälla 2021 2023. Tf Förbundschef redovisar remissvaren som kommit in.
Inlägg

Roger Larsson (IV[) poängterar att det är medlemskommunernas uppdrag som
ligger till gmnd för VSRs handlingsprogram.

Beslutsunderlag

Handlingsprogram 2021 -2023.

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun

U tdragsbestyrkande
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Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Direktionens vilja 2021-2023

Antaget 2020-xx-xx
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HANDLINGSPROGRAM 2021-2023
•

- DIREKTIONENS VILJA

Innehållsförteckn ing
INLEDNING ................................................................................................................................... 2
ANSVAR .......................................................................................................................................... 4
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VERKSAMHETENS OMFATINING ......................................................................................... 6
MEDLEMMARNAS UPPDRAG ........... ...... ................................................................................. 8
UPPGIFT ...... ........ .... ........ ............ ... ...................................................................... .. .. ..... .. .. ......... ... 8
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Öka enskildas kunskap och förmåga .. .. .... ... .. ............. ... .. ..... ......... ........................................
Biträda andra myndigheter ................... ..... .... ..................... .... .............. ... ... ................. .........
Mångfald .... ........... ........ .......................... .............. ..... .. ..... ...... .... ... ............. ........ ............. .....
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10
11
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11
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13
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MEDLEMSDIALOG .................................................................................................................... 13
FÖRMÅGA ........................................... ......................... ................. .............................................. 14
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HANDLINGSPROGRAM 2021-2023
- DIREKTIONENS VILJA

•

Bakgrund
Lag om skydd mot olyckor
Bestämmelserna i lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta får skydd mot
olyckor. Lagen omfattar fårebyggande verksamhet, räddningstjänst samt
efterfåljande åtgärder.

Nationella mål
Il kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet
som ska bedrivas enligt lagen:
•

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
fårhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

•

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påböljas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.

Enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. har kommunen
skyldighet att upprätta ett handlingsprogram får fårebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad
och organiserad samt risker får olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl
ska kommunens fårmåga att genomfåra räddningsinsatser under fred och under
höjd beredskap beskrivas.

Inledning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett fårbund mellan Katrineholm och
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utfåras. Handlingsprogrammet är
också underlag får förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. FramfåralIt
är handlingsprogrammet information till invånare och fåretag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
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I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument:

Dokument

Beskrivning

Antas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget

Direktionen

Verksamhetsplan

Redovisar förbundets förmåga,
d,v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet

Förbundschef

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning
Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.

Respektive
funktionsansvarig

Strategisk
kompetensförsörjning och
övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens och förmåga.

Räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet:
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt information.
Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen.
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Ansvar
Den enskilde själv har det primära ansvaret får att skydda liv, egendom och miljö.
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas
alla människor, fåretag, organisationer och myndigheter.
I fårsta hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att fårhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
situationen.
Handlingsprogrammet
beskriver
vilken
fårmåga
som
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt.
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Omvärldsbeskrivning
VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bland
annat delta på seminarier, informationer och sociala medier.
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta
tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt
och lokalt är därför av största vikt.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område som alltid ska finnas
med då VSR planerar sin verksamhet.
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha
flyttats och även innefatta samhällets företrädare, så som räddningstjänst.
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att
VSR ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter,
men också för att skapa föttroende för vått sätt att arbeta och minska känslan av "vi
och dom".
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RiB). I framtiden kan detta innebära
svårigheter att upprätthålla nuvarande operativ förmåga.
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom svensk
räddningstjänst kan komma att förändras.
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta
dessa krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel.
Räddningstjänstens "verktygslåda" (metoder, utrustning o. dyl.) kommer att öka i
omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt
metod och taktik.
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Flelialet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar.
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från
räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer
att vara mer behovsstyrt.
Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil
egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom fredstida
uppgifter, även ansvara för:

D Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
D Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska

stridsmedel
D Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna .

fullföljas.
Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transpolier av
skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den
mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan på
vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser som
pågår under lång tid. Våra system och rutiner rör exempelvis omfattande
skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende
tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till
räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och
förmåga att vara en del av regionens civila försvar.

Verksamhetens omfattning
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO) sex uppdrag: att
•
•

Samordna
Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.)

•
•

Tillsyn
Sotning
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•
•
•

Räddningstjänst
Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring
m.m .)

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar
ligger kvar hos medlemskommunerna.
Utifrån lagstiftningen och förhål1andena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsrol1 i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att
inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicidprevention. VSR ska
samordna det brandförebyggande arbetet och medlemskommunerna samordnar
övrigt olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom
enskild att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete.
Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
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Medlemmarnas uppdrag
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett fåljande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan
www.vsr.nu.

Uppgift
•

Förbundets huvuduppgift är att arbeta fårebyggande och stödja den enskilde
så att denne kan ta sitt ansvar får att eliminera, fårhindra och begränsa
olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Effektmål
•
•
•
•
•
•
•

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som
fåranIeder räddningsinsats.
Öka verksamhetens effektivitet och kvalitet genom samverkan internt och
externt.
Trygghetsskapande och olycksfårebyggande verksamhet.
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksfårebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Vid 100 procent av alla olyckor ska en fårsta enhet vara framme inom den
tid som anges i handlingsprogrammets fårmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna får räddningstjänst
enligt LSO ska en fårsta insats ske av enskilda.

Medgivanden
VSR får anpassa beredskapen när omständigheterna så medger*.
Uppfåljning och utvärdering av
årsredovisning.

effektrnålen genomfårs vid del

och

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannoli khet för ett
andra larm eller andra viktiga omständigheter.
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Direktionens roll
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin
hemort, var och en har nominerats av ett patii och utsetts av respektive kommuns
fullmäktige Ledamöterna ska verka får fårbundets bästa i enlighet med vad som
kommit fram imedlemsuppdraget.

Inriktning
Vision
VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!
Alla medarbetare i VSR verkar får att invånare, fåretag och andra organisationer
tar sitt fulla ansvar får att undvika olyckor och får att begränsa olyckor. Invånarna,
fåretagen och organisationerna är medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de
åtgärder som behövs.

Verksamhetside
VSR har en verksamhetside med två inriktningar som kompletterar varandra.

"VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en god beredskap med välutbildad
personal och tekniskt god utrustningför att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska
vara mer än vad drabbade kan förvänta sig. "
VSR prioriterar det fårebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rappOlieras . Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i
linje med denna prioritering.
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Tätort
Underlätta för
den enskilde

Undersöka

Landsbygd
Underl ätta för den
enskild e (utbildninglinfo)

~-._.

~.

j

, \1)

~

Undersöka

;-(

L~~-.--;

Likvärdigt skydd,
men inte lika

VSRs verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivånför den enskilde blir likvärdig!

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst.
VSR har samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med samtliga
kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas.

Strategiska åtgärder
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemmarna
har beslutat.

Öka enskildas kunskap och fOrmåga
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.
VSRs resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker
som finns inom sitt närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på
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sidan 14-19. Mer information angående VSRs förmåga och bemanning finns i
verksamhetsplanen, som är en väsentlig bilaga till handlingsprogrammet.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga
att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt
område ska systematiskt kommuniceras.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd personal samt av RIBpersonal på ytterstationerna. Därmed förstärks också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett
eget ansvar och att öka förmågan.
Biträda andra myndigheter

VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. VSRs sakkunskap är
särskilt värdefull för t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska
planeringen eller vid granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska
utveckla samarbetsformer med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till
vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning.
Metoder fOr att mäta och utvärdera mål

Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
Händelserappolter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.
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Mål
Enskildas förmåga

Kunskapen och fårmågan hos allmänheten om fårebyggande åtgärder vid olyckor
- som kan fåranieda - räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstattare och
tekniska hjälpmedel så som viktiga appar som används vid räddningsinsats och
sjukvårdslarm ska öka.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i
VSRs förebyggande arbete. För att värdera effekten av det fårebyggande arbetet
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i händelserappOlteringen
och redovisas.
Framkomsttid

Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse får olyckans skadeutveckling. Med
framkomsttid avses tid från larm till dess att fårsta räddningsstyrka anländer till
skadeplats. Direktionen vill fålja framkomsttiden får alla räddningsinsatser som
ligger inom ramen får begreppet räddningstjänst.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, fårsta enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekmta.

Utföra räddningsinsatser

VSR ska utfåra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när
följande kriterier är uppfyllda.
•
•
•

det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna

•

samt omständigheterna i övrigt
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Skapa Mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterfåring,
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal.

Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis fålja
utveckling av antalet olyckor inom ramen får begreppet räddningstjänst. Siktet är
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också fålja utvecklingen av
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora fårlorade ekonomiska och
miljömässiga värden.

Rapportering
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar
till att utveckla styrningen av fårbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svåti,
det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna
områden där VSR ska bistå. RappOlieringen sker genom nyckeltal, delårsrappOli
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att fålja resultatet av öppna
jämförelse inriktningen är att vara "gröna" i olika jämfårelser mellan kommuner.
Tabellerna är fårgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.

Med lemsd ialog
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt fårbundsordningen genom :
•
•
•
•
•

Medlemssamråd.
Årsredovisning.
DelårsrappOli.
Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.
Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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- DIREKTIONENS VILJA

Förmåga
Utifrån kartan och efterfåljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas.
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Zon Röd
Zon Rosa
Zon Gul
Zon Grön
Zon Grå

:
8

HANDLINGSPROGRAM 2021-2023
- DIREKTIONENS VILJA

ZON RÖD
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme . Om du inte stängt dörren kan
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig . Men om du har
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten . Tidsfaktorn och ditt eget
skydd är avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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- DIREKTIONENS VILJA

ZON ROSA
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum . Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden .
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC . Din insats är livsavgörande!
Vatten- och iso lyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten . Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd . Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning , information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd .
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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•
ZON GUL
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en
räddningsstyrka . Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum . Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning . Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden .
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC . Din insats är livsavgörande!
Vatten- och iso lyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig . Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd . Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information , riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats , för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd .
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GRÖN
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter 25 minuter kan det
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga . De
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en
räddningsstyrka . Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner
sprida sig till flera rum . Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning .
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning , istället
för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta förs iktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och iso lyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig . Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten . Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd . Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning , information , riskinventering , åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd .
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen

18

484

HANDLINGSPROGRAM 2021-2023
•

- DIREKTIONENS VILJA

ZON GRÅ
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så
stor att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande
räddn ingstjänster som kommer efter 40-50 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning , istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten . Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd . Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering , åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats , för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd .
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

224
(232)

KS 2020/382

Ks § 187

Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra Sörmlands
räddningstjänst
Kommunstyrelsen beslut
Förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige fastställer Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra
Sörmlands räddningstjänst
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge direktionen i uppdrag att förmågan för
brandförsvaret för Vingåker ska vara enligt nivå 3, med kapacitet för rökdykning i
ett inledningsskede.

Sammanfattning av ärendet
Inom ett år efter ny mandatperiod ska handlingsprogrammet förnyas enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Västra Sörmlands Räddningstjänsts direktion har antagit handlingsprogrammet för
2021-2023 enligt de nya nationella riktlinjer som är framtagna av Myndigheten för
skydd och beredskap och programmet ska fastställas av respektive medlemskommuns
fullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer Handlingsprogram 2021 - 2023 för Västra
Sörm lands räddningstjänst

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) och Tommy Bengtsson (M) gör ett tilläggsyrkande: att
direktionen ska få i uppdrag att förmågan för brandförsvar i Vingåker ska vara enligt
nivå 3, med kapacitet för rökdykning i ett inledningsskede.
Lars - Göran Karlsson (SD) yrkar bifall på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar styrelsen ställning till
tilläggsyrkandet, därefter arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att styrelsen godkänner tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att styrelsen i övrigt beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Verksamhetsplan
Protokollsutdrag direktionen
Handlingsprogram

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

2020-11-09

225
(232)

Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

196
(232)

Tid och plats
Måndagen den 9 november 2020, kl. 14.00- 17:05 i Stora salen, Abrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S) l:e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M) 2:e vice
ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Enrique Diaz (KD), tjänstg. ers
Tommy Bengtsson (M), tjänstg. ers
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)

Leif Skeppstedt (S)
Lars Nilsson (S)
Monica Granström (S)
Robert Davidsson (C)
Roger Larsson (M)
Robert Davidsson (C)
Per- Erik Eriksson (SD)
Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef § 166
Erik Olsson, plan- och bygg chef §§ 163 -166

Deltagare på distans
Charlotte Prennfors, Ing-Mari Frössevi, Tommy Bengtsson, Roger Larsson, Monica
Granström, Robert Skoglund, Lars Nilsson, Leif Skeppstedt, Robert Davidsson, Enrique Diaz,
Håkan Östluncj.Per-Erik Eriksson, Elin Höghielm och Erik Olsson deltar på distans via
videolänk.

Paragrafer

163 - 193

Sekreterare
Emma Bergström

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerande
Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09

197
(232)

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

Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-17

Datum för anslagsnedtagande

2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

170
(xx)

Kf §

KS 2020/425

Revidering av allmänna bestämmelser för användande av
Vingåkers kommuns allmänna vatten-och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag av Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare (ABVA).
2. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram en kvalitetsgaranti avseende bolagets serviceskyldighet mot sina abonnenter.
3. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att
utreda möjligheterna till en kundgaranti för sina abonnenter.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram ett informationsmaterial avseende vad som gäller för samfälligheter och deras
anslutningsavgifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter
gentemot varandra.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 172/202
Tjänsteutlåtande 2020-10-27
Förslag på allmänna bestämmelser för användande av vatten-och avloppsanläggning
(ABVA)
Protokollsutdrag Ks § 159/2020
Tjänsteskrivelse Vingåker Vatten
Protokoll Vingåker Vatten
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-27
Handläggare

Ghita Sjösteen
0151-193 90
ghita.sjosteen@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/425

Revidering av Allmänna bestämmelser för användande
av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA)
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag av Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare (ABVA)
2. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram en kvalitetsgaranti avseende bolagets serviceskyldighet mot sina abonnenter.
3. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att
utreda möjligheterna till en kundgaranti för sina abonnenter.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram ett informationsmaterial avseende vad som gäller för samfälligheter och deras
anslutningsavgifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter
gentemot varandra.
Ärendets beredning
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram ett förslag på reviderad Allmänna
bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA). Förslaget
återremitterades vid kommunstyrelsens möte den 12 oktober 2020. Ärendet har
därefter beretts av kultur- och samhällsbyggnadschefen.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Enligt 23 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får kommunen meddela
ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. Dessa
föreskrifter kallas allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA). Föreskrifterna kan även omfatta information som ger
förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412), och Allmänna bestämmelser för användning av Vingåkers
kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).
En översyn av Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
har genomförts under 2019. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till revidering
av Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) som
överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Jurist Rita Lord
från Lords Advokatfirma AB har varit involverad under arbetets gång för att
säkerställa att dokumentet håller juridiskt sett. Ett förslag till Allmänna bestämmelser
för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare (ABVA) har nu tagits fram.
Förslaget återremitterades vid kommunstyrelsens möte den 12 oktober 2020 med
hänvisning till att dokumentet även bör klargöra bolagets skyldigheter mot sina
abonnenter och om det finns möjlighet till en kundgaranti, blir abonnenter utan vatten
ska det utgå ett avdrag som kompensation. Det bör även klargöras vad som gäller för
samfälligheter och deras anslutningsavgifter.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige ska anta bilagt förslag avseende
Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA). Vidare är
förvaltningens ståndpunkt att de allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare (ABVA) ska särskiljas från övriga krav kommunen ställer på
kommunens VA-bolag avseende serviceskyldigheter och kundgarantier för bolagets
abonnenter. Dock bör kommunens VA-bolag få uppdraget att se över möjligheterna
för en service- och kundgaranti och hur denna i så fall ska utformas.
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Förvaltningens ståndpunkter grundar sig på att de allmänna bestämmelserna för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare (ABVA) är föreskrifter med förtydligande information
avseende innehåller i denna och lagen om allmänna vattentjänster (LAV). En
föreskrift är ett lagdokument som inte ska förväxlas med den service- eller
kundgaranti som ägaren önskar gentemot abonnenterna. Dessa krav från ägaren bör
hanteras i separata styr- och kvalitetsdokument för att särskilja på vad som är lagkrav
och inte.
Förvaltningen bedömer även att ett klargörande för vad som gäller för samfälligheter
inte ska hanteras i en föreskrift utan istället ska det finnas fullgod information för
samfälligheter att tillgå från VA-bolaget.

Skäl till beslut
Beslutet ligger i linje med gällande lagstiftning.

Bilagor
Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 20 oktober 2020
Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers Vatten och Avfall AB

Ghita Sjösteen
Förvaltningschef
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Vingåkers
kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller
annan författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller
på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även tillämpas
för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
Huvudmannen använder sig av Svenskt Vattens publikationer och rekommendationer
för brukande av den allmänna VA-anläggningen.
2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Vingåker Vatten och Avfall AB.
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner
det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller
därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
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bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens.
8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura,
frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan
orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga
person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dagoch dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som
huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten
upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har
vidtagits. Huvudmannen bestämmer skälig tid inom vilken tillförseln ska ha upphört,
dock längst ett år efter att fastighetsägaren underrättats därom. Undantag från
förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om
särskilda skäl föreligger.
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Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten
från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan
ledning än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen
av avloppsvatten som i väsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen.
Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten
och använder i huvudsak Svenskt Vattens publikationer som riktlinje.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar
ska göras.

Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i
tryckavloppssystem med klena dimensioner (LTA-anläggning)
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTApumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
besiktigar installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse
av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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Information till fastighetsägare om Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppstjänster
Inledning
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen, och
Allmänna bestämmelser för användandet av Vingåkers kommuns allmänna
avloppsanläggning som ABVA. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Vingåkers
kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i
kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information är det
nödvändigt att ha tillgång till ABVA.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och
avlopp.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen
Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Vingåker Vatten och Avfall AB.
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt
område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen
för den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen, i ABVA och i denna information ägare av
fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs
bland annat arrendatorer och tomträttshavare med fastighetsägare.
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte till
fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att
säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VAanläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för
fastighetsägaren istället gäller för användaren. Huvudmannen får därefter endast kräva
betalning av avtalsparten.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät,
reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VAanläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också
servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje
fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits från
förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, till exempel tappventiler och
tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna
anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.
5

499

Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en fastighet med en allmän VAanläggnings ledningsnät. Den delas vid förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens
del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den
punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske
eller har skett.

Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.
Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, till exempel anordning för
tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av respektive
fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där
fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som ska
kopplas till den allmänna anläggningen, till exempel för vatten, spillvatten och dagvatten,
upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i
fastighetens omedelbara närhet, cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns, men
huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall
fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får denne
acceptera det läge som huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats,
anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för
avloppsserviser även höjdläge.
I fråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas
till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild
servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall.
Huvudmannen måste i sådant fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och
ha underrättat fastighetsägaren om detta.
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Anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska denne
göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som
huvudmannen tillhandahåller.
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner samt förbindelsepunktens nivå,
planläge, uppdämningsnivå och utförande.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i
en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer
att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med
huvudmannen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta
att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra
arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska
kunna följa sin utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna
anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när
godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att
låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har
väsentliga brister. Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att
kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det behövs för
att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande kan det
överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har ett system för
kvalitetssäkring för den typen av arbete.
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Ny förbindelsepunkt
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och
huvudmannen efter ansökan går med på detta, får fastighetsägaren bekosta den nya
servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens
allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya
servisledningen samt inkoppling.
Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens
ålder och skick, i båda fallen.

Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om det förutsatt att:
•

fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

•

fastigheten har behov av en vattentjänst

•

behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske
utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte
upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder
avgiftsskyldighet för ändamålet när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om det.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd
Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna
fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt
livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid
upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga
skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt
leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna på lämpligt sätt, till exempel
genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information
ges till exempel genom Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning
enligt anvisningar från huvudmannen.

Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, till exempel i industrier och ibland
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning,
särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare räkna med att
huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.
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Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren.
Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt
lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta
upp vattenmätaren.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska
fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har
mätarens placering förberetts innan den godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren,
om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av tänkt
placering så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen eller om fastighetsägaren begär det. Om fastighetsägaren begärt
undersökningen och mätaren godkänts ska undersökningen bekostas av
fastighetsägaren. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av
frågan hos Mark- och miljödomstolen.
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt
mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om
fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller
annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och
återmonterar mätaren.

Sprinkler
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren kan ges
möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen har tillräcklig
kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och säkerhet.
Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och avgifter regleras
genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för huvudmannen, till
exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av fastighetsägaren.

Övriga vatteninstallationer
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna dricksvattenanläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse), alternativt efter
demontering och förnyad montering av rör och rördelar.
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Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten
som dagvatten.
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess,
arbetsplats, serviceanläggning med mera.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, till
exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån avviker
från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna
ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot
avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar framgår av bilaga 1.
Verksamheter där det krävs fett- eller oljeavskiljare specificeras i bilaga 2. Fettavskiljarens
dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-1825-1 och SS EN-1825-2.
Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-858-1 och
SS EN-858-2.
För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer krävs
godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008.

Fastighet som används till annat än bostad
Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen av
verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar
och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten,
bekostas av fastighetsägaren. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och på
det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över
verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. Riktvärden och
kontrollprogram regleras i särskilt avtal.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning,
eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Industrier måste samråda med huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt
miljölagstiftningen ska samråda med huvudmannen.
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Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet i de fall
avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning
till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda
fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan till exempel innebära att dag- och/eller
dränvatten avleds till ett så kallat perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten
eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt
avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning.
Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.
I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande
ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och
dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan
alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och
meddelat fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört, dock längst ett år
efter att fastighetsägaren underrättats. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges
av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så
att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LODanläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En
förutsättning för att ett sådant bidrag ska beviljas är att kostnaderna för ändringen
avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av
dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i
vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en ledning går full och att
den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Om huvudmannen ställer kravet att
dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från
byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall.
Dagvattenledningar är normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna
förekommer vid häftigt regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader
inte kan förses med källare eller att dränvattnet avleds på annat sätt exempelvis till LODanläggning eller pumpas.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som innehåller
uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad nyanslutningar kostar,
brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som
huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran.
Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i
avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för
huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt
uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare
ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och
utförs så att den uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler.
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Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får ske
efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa.
Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt tillföras den
allmänna avloppsanläggningen.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och dylikt ska
tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med
tillverkarens föreskrifter.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess
användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig
att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon
annan. Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder
i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med
fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.

Anmälan om ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning.
Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller
annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som
tillhandahålls av huvudmannen.

Bestämmelser rörande vattenmätarplats/byte
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller vattenmätarbyte inte
försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från föremål enligt bild nedan.
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Om vattenmätarplatsen är utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte går att
genomföra ska fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att
vattenmätarbyte kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan
också vidta rättslig åtgärd.

Vattenavstängning
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och försummelsen är väsentlig, har huvudmannen
rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte
kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför
olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid
risk för källaröversvämning. Vid häftigt regn eller snösmältning kan den allmänna
ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp
genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av
häftigt regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största
möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i
ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:
•

Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.

•

Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
bakvattenventiler fungerar.

•

De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar
eller ersätts med avstängbara brunnar.

•

Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar
inte fungerar.

•

Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden.

•

Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas.

•

Kontroll av att intern avloppspump fungerar.

•

Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst.
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Bilaga 1. Gränsvärden för industriellt avloppsvatten
Parameter

Maxvärden i
mg/l samt mS/m

Maxvärde i
µg/l

pH min

6,5

pH max

10

Temperatur max

50 °C

Konduktivitet

500 mS/m

Sulfat

400 mg/l

Magnesium

300 mg/l

Ammonium

60 mg/l

Fett

50 mg/l

Klorid

2 500 mg/l

Bly, Pb

0,05 mg/l

50 µg/l

0,0002 mg/l

0,20 µg/l

0,2 mg/l

200 µg/l

0,0002 mg/l

0,20 µg/l

Nickel, Ni

0,05 mg/l

50 µg/l

Silver, Ag

0,05 mg/l

50 µg/l

Zink, Zn

0,2 mg/l

200 µg/l

Krom, Cr

0,05 mg/l

50 µg/l

0 mg/l

0 µg/l

50 mg/l

50 000 µg/l

Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Kvicksilver, Hg

Cyanid, CN
Oljeindex
Nitrifikationshämning vid inblandning
av 20 % processavloppsvatten

20 % hämning

Nitrifikationshämning vid inblandning
av 40 % processavloppsvatten

50 % hämning

14

508

Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare
Verksamheter där fettavskiljare krävs
•
•
•
•
•
•
•
•

kök för servering av måltider till exempel restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar
anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
storkök
charkuterier
bagerier
konditorier
lokaler för hantering av livsmedel
pizzerior.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs
Vid avledning till spillvatten och till dagvatten från
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar
bilskrotningsanläggningar
bensinstationer
verkstäder till exempel motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar
parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
spolplattor
olje- och kemikaliedepåer
industrier med kondensvatten från kompressorer
industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter.
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Bilaga 5b
FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 2.5

Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28, § 23

Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och
avloppsanläggning
samt

Information till fastighetsägare
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Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Vingåkers kommun
gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”;
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Vingåkers
kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller
annan författning samt vad som nedan föreskrivs.
Tredje stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”;
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Fjärde stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”, omformulering av
”förstås” som ersätts med ”tillämpas för”;
Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även
tillämpas för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.

2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Vingåker Vatten och Avfall AB
Omformulering/tillägg
Tillagd text efter nuvarande text;
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
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Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss
vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring,
kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna
anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren
ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med
installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet,
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.
Omformulering/tillägg
Omformulering av ”ej oväsentlig mån” som ersätts med ”väsentlig mån”;
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.

8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
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Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan
huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga personeller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen
bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när
huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen
bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från
fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning
än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Villkoren
för utsläpp av såväl spill- som dagvatten motsvarar de råd som svenskt Vatten givit ut i sin
publikation P95.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska
göras.
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Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som
ingår i tryckavloppssystem med klena dimensioner (LTAanläggning)
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet
eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet
pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen.
Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med
installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse
av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla
samt till- och frånkoppla enheten.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Omformulering av ”svarar för” som ersätts med ”besiktigar”;
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som
ska användas samt besiktigar installationen.

Bestämmelser rörande vattenmätarplatsen/byte
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att vattenmätarbytet inte försvåras. Utrymmet
under och framför ska vara minst 600 mm och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt
från alla föremål. Om vattenmätarplatsen är utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte
går att genomföras ska fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att
vattenmätarbyte kan göras kommer fastighetsägaren att debiteras normalförbrukning plus
50% tills platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är utfört.

Omformulering/tillägg
Hela stycket flyttas och placeras efter stycket ”Anmäl ägarbyte”, under ”Övrigt” i
”Information till fastighetsägare om Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppstjänster”.
Tillagd text ”underhåll och/eller”; omformulering av ”Utrymmet under och framför ska
vara minst 600 mm och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla
föremål.” samt tillägg av illustration;
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller
vattenmätarbyte inte försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från
föremål enligt bild nedan.
Forts.
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Forts.

Omformulering av ”fastighetsägaren att debiteras normalförbrukning plus 50% tills
platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är utfört” som ersätts med
”schablonförbrukning att ske”, tillagd text ”Huvudmannen kan också vidta rättslig
åtgärd.”
Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att vattenmätarbyte
kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan också vidta
rättslig åtgärd.
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Information till fastighetsägare om
Vingåkers kommuns allmänna vattenoch avloppstjänster
Inledning
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen
om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna
bestämmelser för användning av Vingåkers kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).
Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Vingåkers kommuns allmänna VA-anläggning är
skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra
sig innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts med ”lag”, omformulering av ”i
det följande kallad” som ersätts med ”hädanefter benämnd” och omformulering av
”användning” som ersätts med ”användandet”. Tillagt ord ”som” och borttagen parentes
runt ”ABVA”;
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns
i lag om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen,
och Allmänna bestämmelser för användandet av Vingåkers kommuns allmänna
avloppsanläggning som ABVA.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Vingåkers kommun är Vingåker Vatten och
Renhållning AB
Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt
område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för
den allmänna VA-anläggningen.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Tillagd text efter nuvarande text;
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.
Andra stycket: Rubrik tillagd;
Verksamhetsområde

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (allmänna bestämmelser)
och i denna information ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde.
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Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare bland andra arrendator och
tomträttshavare.
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till
fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga
upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VAanläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för
fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta innebär att huvudmannen därefter endast
kan kräva betalning av den som han har träffat avtal med.
Omformulering/tillägg
Tredje stycket: Omformulering av ”den som han har träffat avtal med” som ersätts med
”avtalsparten”;
Huvudmannen får därefter endast kräva betalning av avtalsparten.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät,
reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen
ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram
till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten dragits från
förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappventiler och tvättställ,
som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen,
om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en
allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av förbindelsepunkten i den allmänna
anläggningens del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens
VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där
inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.
Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning för
tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av vederbörande
fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.
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Förbindelsepunkters lägen
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där
fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som skall
kopplas till den allmänna anläggningen, t.ex. för vatten, spillvatten och dagvatten, upprättas
en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i fastighetens
omedelbara närhet, ca 0,5 m utanför fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha
meddelat annat läge.
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall
fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får han
acceptera det läge som huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats,
anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för avloppsserviser
även höjdläge.
Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas
till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild
servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda inte upprättas i detta fall och
meddelas fastighetsägaren. Huvudmannen måste emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för
sådan avledning och ha underrättat fastighetsägaren om detta.
Omformulering/tillägg
Fjärde stycket: Omformulering av ”sålunda” som ersätts med ”alltså”, borttagen text
”och meddelas fastighetsägaren” samt omformulering av ”emellertid” som ersätts med
”i sådant fall”;
Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall. Huvudmannen måste i sådant
fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat
fastighetsägaren om detta.
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Anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska han göra
anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som huvudmannen
tillhandahåller.
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen
i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer att
det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med
huvudmannen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att
fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra
arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska kunna
följa sin utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna
anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när
godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta
en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga
brister. Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall
kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas till
den allmänna anläggningen eller annars när det behövs för att huvudmannen skall kunna
fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta kan efter
huvudmannens medgivande överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt den senare
har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av arbete.
Omformulering/tillägg
Andra stycket: Omformulering av ”lägen” som ersätts med ”samt förbindelsepunktens
nivå, planläge, uppdämningsnivå”;
Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal,
dimensioner samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och
utförande.
Femte stycket: Omformulering av ”eller annars” och ”huvudmannen skall” som ersätts
med ”Huvudmannen har även rätt till tillträde”;
Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att kunna
undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det
behövs för att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Sjätte stycket: Borttagen text ”själv” och ”nödvändigtvis”. Omformulering av ”utan detta
kan efter huvudmannens medgivande” som ersätts med ”efter huvudmannens
medgivande kan det”, omformulering av ”den senare” som ersätts med ”att
entreprenören” samt omformulering av ”denna typ” som ersätts med ”den typen”;
Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande
kan det överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har
ett system för kvalitetssäkring för den typen av arbete.
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Ny förbindelsepunkt
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och
huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren bekosta den nya
servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna
del.
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så ska
huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya
servisledningen och inkoppling av denna.
Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick bör göras i
båda fallen.
Omformulering/tillägg
Tredje stycket: Tillagd text ”Huvudmannen bör göra” samt borttagen text ”bör göras”;
Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, i båda fallen.

Avgiftskyldighet
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt
och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att fastigheten ligger inom
verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov av en vattentjänst och att behovet inte
kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske
utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte
upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder
avgiftsskyldighet för detta ändamål när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd
Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna
fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt
livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid
upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Omformulering/tillägg
Omformulering av ”bara” som ersätts med ”endast”;
Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet.

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada
samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott
informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt
meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom
lokalradion eller via huvudmannens hemsida.
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Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning
efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Korrigering och omformulering av ”t.ex. genom lokalradion eller via
huvudmannens hemsida” som ersätts med ”till exempel genom Sörmland Vattens
hemsida, digitala utskick eller övrig media”;
Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges till exempel genom
Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media.

Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier och ibland också som
energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda
kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan
klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.

Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är dess
ägare. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt
lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp
vattenmätaren.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska
fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning
för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om
huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen
ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I
annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av frågan hos
Statens va-nämnd.
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt
mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och
mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta
mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller
annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp
mätaren.
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Omformulering/tillägg
Tredje stycket: Omformulering av ”Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren,
om han begärt undersökningen och mätaren godkänns.”;
Om fastighetsägaren begärt undersökningen och mätaren godkänts ska
undersökningen bekostas av fastighetsägaren.
Sjätte stycket: Korrigering av ”Statens VA-nämnd” som ersätts med ”Mark- och
miljödomstolen”;
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
rättslig prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
Sjunde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren är
oaktsam”;
Om fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Åttonde stycket: Omformulering av ”åter sätter upp” som ersätts med ”återmonterar”;
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk
eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och
återmonterar mätaren.

Omformulering/tillägg
Tillagt stycke ”Sprinkler”;
Sprinkler
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren
kan ges möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen
har tillräcklig kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och
säkerhet. Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och
avgifter regleras genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för
huvudmannen, till exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av
fastighetsägaren.
Tillagt stycke ”Övriga vatteninstallationer”;
Övriga vatteninstallationer
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna
dricksvatten-anläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse),
alternativt efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt.
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Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten som
dagvatten.
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess,
arbetsplats, serviceanläggning m.m.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion t.ex.
regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna
ledningsnätet förutsätts vanligen att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta
emot avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar framgår av bil 1.
Verksamheter som kräver fett- eller oljeavskiljare se bil 2.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Borttagen text ”dock”, omformulering av ”ej oväsentlig” som ersätts med
”väsentlig” samt borttagen text ”vanligen”;
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det
allmänna ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas.
Fjärde stycket: Tillagd text efter nuvarande text;
Fettavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-18251 och SS EN-1825-2. Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk
standard, SS EN-858-1 och SS EN-858-2.
För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer
krävs godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008.

Fastighet som används till annat än bostad
Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många fall
nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över vad som avleds till den
allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har
därför enligt ABVA ålagts att lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet
inom fastigheten, som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser,
som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av
fastighetsägaren eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder
avloppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild industriavloppstaxa.
I punkt 14 i ABVA har införts en bestämmelse, som gör det möjligt för huvudmannen att
föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och på det sätt och i
den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över verksamheten och själv utöva
kontroll av avloppsvattnets innehåll.
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Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning,
eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Borttagen text ”Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra
vattenförorening är det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en
noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än
vad som gäller för bostadsfastigheter.”, omformulering av ”Fastighetsägaren har därför”
som ersätts med ”Fastighetsägare ska”, tillagd text ”gällande”, borttagen text ”ålagts
att”, ”sådan” samt ”eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder
avloppsvattnet”;
Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen
av verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll.
Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av
sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren.
Andra stycket: Borttagen text ”I”, tillagd text ”gällande”, omformulering av ”har införts”
som ersätts med ”redogör för”, tillagd text ”Riktvärden och kontrollprogram regleras i
särskilt avtal.”;
Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och
på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över
verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. Riktvärden och
kontrollprogram regleras i särskilt avtal.

Industrier måste samråda med huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna avloppsanläggningen och
som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljö-lagstiftningen ska samråda
med huvudmannen.

Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall
avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till
LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten
innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k.
perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande
gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer
inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med
huvudmannen.
I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande
ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten
upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha
vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat
fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag från
förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar
fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna
dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till
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kostnaderna för ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att
kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av dessa
bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i vilken
uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en ledning går full och att den fria
vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska
avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första
hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen
normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den
praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att
dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för allmänna
vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d.v.s. uppgifter om vad
nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen
förekommande tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex.
servisavstängning.
Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i
avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.
Omformulering/tillägg
Första stycket: Borttagen text ”taxan för allmänna vattentjänster”, tillagd text ”som” och
borttagande av text ”t.ex. servisavstängning”;
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som
innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad
nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen
förekommande tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens
begäran.
Andra stycket: Omformulering av ”träffa” som ersätts med ”teckna”;
Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte uppkommer
olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för huvudmannen att
uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina
åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att
VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller
kraven enligt Boverkets byggregler.
Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska tillses
regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
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Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess
användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig att
rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon annan.
Om så inte sker är huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den
allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt
råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med
fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.
Omformulering/tillägg
Andra stycket: Omformulering av ”Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn
tillföras den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan
skriftligen medger det.” som ersätts med ”Installation av matavfallskvarn med utsläpp i
den allmänna avloppsanläggningen får ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga
medgivande. Tillagd text ”Avgift för utsläpp från matavfallskvarn regleras enligt
gällande VA-taxa.”;
Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får
ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa.
Efter andra stycket: Tillagd text;
Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt
tillföras den allmänna avloppsanläggningen.
Fjärde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren
brister i ovanstående”;
Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Efter fjärde stycket: Tillagd text;
Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med
tillverkarens föreskrifter.

Anmäl ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning. Dessutom
ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat
förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.
Omformulering/tillägg
Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”;
Anmälan om ändringar

Anmäl ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny
ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.
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Omformulering/tillägg
Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”;
Anmälan om ägarbyte
Omformulering av ”underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt
uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag” som ersätts med ”anmäla
ägarbyte på särskild blankett som tillhandahålls av huvudmannen.”;
Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som
tillhandahålls av huvudmannen.

Vattenavstängning
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter
enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har huvudmannen rätt att stänga av
vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas
genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid
risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen
överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar
och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i
servisledningen den vanligaste skadeorsaken.
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga
utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.
Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:
• Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler
fungerar
• De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller
ersätts med avstängbara brunnar
• Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte
fungerar
• Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden
• Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
• Kontroll av att intern avloppspump fungerar
• Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst
Omformulering/tillägg
Punktlista: Omformulering av ”alarmeringscentral” som ersätts med ”larmcentral”;
• Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst.
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Kontaktuppgifter
Vid driftstörningar och andra frågor ring Sörmland Vatten och Avfall AB
09:00-16:00 tel 0150-800 100, övrig tid tel 0150-800 150
Omformulering/tillägg
Stycket ”Kontaktuppgifter” tas bort.
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Bilaga 1

Gränsvärden för industriellt avloppsvatten
Parameter
pH max

Temperatur max
pH min
Konduktivitet
pH max
Sulfat
Temperatur max
Magnesium
Konduktivitet
Ammonium
Sulfat
Magnesium
Fett
Ammonium
Klorid
Fett
Bly, Pb
Klorid
Kadmium,
Cd
Bly, Pb
Koppar, Cu
Kadmium,
Cd
Kvicksilver,
Koppar, Cu Hg
Kvicksilver,
Nickel, NiHg
Nickel, Ag
Ni
Silver,
Silver, Ag
Zink, Zn
Zink, Zn
Krom, Cr
Krom, Cr
Cyanid,
CN
Cyanid, CN
Oljeindex
Oljeindex

Maxvärden
i
10
mg/l samt
50 °CmS/m
6,5
500 mS/m
10
400
mg/l
50 °C
300
mg/l
500 mS/m
60 mg/l
400
mg/l
300
mg/l
50 mg/l
60 mg/l
2 500
mg/l
50 mg/l
0,05 mg/l
2 500 mg/l
0,0002
mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,0002
mg/l
0,0002
mg/l
0,2 mg/l
0,0002
mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,05
mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,2 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
00 mg/l
mg/l
50
50 mg/l
mg/l

Maxvärde i
µg/l

50 µg/l
0,20
µg/l
50 µg/l
200
0,20 µg/l
µg/l
0,20
µg/l
200 µg/l
0,20
µg/l
50 µg/l
50 µg/l
µg/l
50
50 µg/l
200 µg/l
200 µg/l
50 µg/l
50 µg/l
00 µg/l
µg/l
50
000
µg/l
50 000 µg/l

Omformulering/tillägg
Tillagd text nederst i tabellen;
Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten, 20 % hämning
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten, 50 % hämning

20
530

Bilaga 2
Omformulering/tillägg
Tillagd rubrik på bilagedokument;
Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare

Verksamheter där oljeavskiljare krävs:
Vid avledning till spillvatten och till dagvatten
Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar
Bilskrotningsanläggningar
Bensinstationer:
Verkstäder t ex. motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar
Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
Spolplattor
Olje- och kemikaliedepåer
Industrier med kondensvatten från kompressorer
Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter
Omformulering/tillägg
Stycket ”Verksamheter där oljeavskiljare krävs” flyttas och placeras under stycket
”Verksamheter där fettavskiljare krävs”.

Verksamheter där fettavskiljare krävs:
Kök för servering av måltider t ex restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar
Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
Storkök
Charkuterier
Bagerier
Konditorier
Lokaler för hantering av livsmedel
Pizzerior
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Bilaga 5a

Katrineholm 10 september 2019

Vingåker Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut om reviderad Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
Ärendebeskrivning
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har tagit fram ett förslag på reviderad
Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA). Bolagets tjänsteman vill med
detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad Allmänna bestämmelser
för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) för antagande av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun.

Förslag till beslut
•

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

Bakgrund
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
Översyn av föreskrifter
En översyn av Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA) har genomförts under 2019. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till
revidering av Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Jurist Rita
Lord från Lords Advokatfirma AB har varit involverad under arbetets gång för att
säkerställa att dokumentet håller juridiskt.
Ett förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
har nu tagits fram och nästa steg är att skicka förslaget för antagande av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun.
Med vänlig hälsning
Kathrina Falk
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1

Sammanfattning
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrelsens och nämndernas hantering av delegation. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har
ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen efterlevs.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och nämnderna till viss del har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa
hantering av delegationsbeslut. Dock saknas bland annat uppföljning samt efterlevnad
av fastställda styrande- och stödjande dokument.
Vi konstaterar att delegationsordningarna är tydliga med vem som får fatta beslut. Däremot så är det bara socialnämnden som säkerställt ersättare till ordinarie delegat för
samtliga delegationspunkter/ärenden. Fastighets- och servicenämnden samt kommunstyrelsen har även de genom en generell skrivning utsett förvaltningschef/kommunchef
som ersättare vid ordinarie delegats förfall dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter förvaltnings- respektive kommunchef. Överförmyndarnämnden har inte fastslagit ersättare till någon beslutspunkt/ärende. Utifrån bland annat sårbarhetsperspektivet anser vi att det bör finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Delegationsordningarna är tydliga med vad delegaten får fatta beslut om. Dock saknades hänvisning till vilken delegationsärende/punkt som åberopas i flertalet fall. Att det
saknas hänvisning till delegationspunkt försvårar bedömningen om delegationsbeslutet
är fattat av behörig delegat. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegationspunkt som delegationsbeslut fattats på anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör
framgå av varje underlag för delegationsbeslut.
För merparten av nämnder och styrelse är delegationsordningarna tydliga i hur beslut
ska anmälas till nämnden. I granskningen framkom det dock att socialnämnden och
överförmyndarnämnden inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med
stöd av delegerade ärenden ska anmälas till nämnden i enlighet med kommunallagen
6 kap. 40 §.
Genom den kommunövergripande Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok
fastslås hur ett delegationsärende ska hanteras. Dock efterlevs denna inte fullt ut då
det bland annat saknas skriftlig dokumentation och undertecknande av delegat i delar
av de stickprovskontroller som togs.
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen fastslagit rutin för nämnden i
delegerade ärenden. Kommunstyrelsen har en nedtecknad rutin avseende hur delgivningar och anmälning av delegationsbeslut ska hanteras av funktionerna registrator respektive sekreterare. Att ha nämndspecifika rutiner/regler för hantering av delegerade
ärenden menar vi är mycket bra inte minst utifrån om det finns nämndspecifika delar att
förhålla sig till, så som exempelvis Föräldrabalken och sekretess.
Av stickprovskontrollerna som genomfördes framgick att nämnder/styrelsen, förutom
kultur- och fritids- och samhällsbyggnadsnämnden, återrapporterar delegationsbeslut
vid nästkommande nämnde/styrelse. Dock kan vi inte uttala oss om socialnämnden fick
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redovisat delegationsärendena vid nästkommande nämnd då det utifrån den dokumentation vi tagit del inte gick att utläsa om ärendena redovisades vid nästkommande
nämnd eller ej.
Nämnder/styrelsen har med undantag för socialnämnden och överförmyndarnämnden
fastställt hur beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden enligt
kommunallagen 6 kap. 40 §. Omvänt anser vi att det ska finnas en rutin som säkerställer att delegationsbeslut faktiskt återrapporteras till nämnden. Vi rekommenderar därför
att tydlig rutin för återrapportering till nämnd/styrelse tas fram.
Det genomförs ingen uppföljning att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/
nämnd. Generellt finns det en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är giltiga. Anmärkningsvärt var att vi i vår granskning fann att flyktingsamordningen (samhällsbyggnadsnämnden) inte anmälde fattade delegationsbeslut till nämnden. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade
nämnder att;

— utse ersättare till ordinarie delegat.
— säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut.
— säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap.
40 §.

— Säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs.

— ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden.
— säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande sammanträde.

— ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse.
— säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse.
Av respektive avsnitt i rapporten nedan framgår under rubriken Bedömning nämndernas/styrelsens specifika rekommendationer.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring delegationsbeslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i
nämnd, styrelse eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till
annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet.
Nämnden kan delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd att fatta beslut på
nämndens vägnar i visst, eller i viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen.
Kommunallagen ger också anvisningar om vilka ärenden som inte får delegeras. Det är
i första hand ärenden som handlar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet inom
verksamheterna. De beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett
nämndbeslut.
Nämnden ska besluta i vilken omfattning anmälan av delegationsbeslut ska ske.
Revisorerna bedömer att det finns risker för att delegationsbestämmelserna inte efterlevs. I de fall beslut inte anmälts är det svårare att kontrollera om besluten har fattats
på ett formellt sett riktigt sätt och besluten kan inte heller vinna laga kraft.
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens rutiner avseende delegationsbeslut behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen efterlevs.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Är styrelse och nämndernas delegationsbestämmelser ändamålsenliga och uppfylller de kommunallagens krav?
— Är delegationsordningarna tydliga vad avser vem som får fatta beslut?
— Är delegationsordningarna tydliga vad delegaten får fatta beslut om?
— Är delegationsordningarna tydliga avseende hur besluten skall anmälas?

— Finns fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av
delegation? Efterlevs dessa?
— Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?
— Hur återrapporteras beslut fattade på delegation till nämnden?
— Hur följer nämnden upp delegationsbeslut?
— Genomförs kontroller av att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?
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Granskningen avgränsas till att omfatta år 2019 samt avser kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, faststighets- och
servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt kulturoch fritidsnämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar
med berörda tjänstemän samt stickprovskontroller av delegationsbeslut från respektive
granskad nämnd/styrelse.
Samtliga nämnds- och styrelsesekreterare har faktakontrollerat rapporten.
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3

Resultat av granskningen
Det grundläggande syftet med delegationen är att avlasta nämnderna, i första hand i
fråga om rutinärenden. I 1991 års kommunallag vidgades det delegationsbara området,
vilket betyder att nämnderna själva får besluta om delegation inom de ramar som lagen
anger. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras, och till vem beslutanderätten överlåts. Delegationen kan
framgå av en förteckning eller av ett särskilt beslut. Beslut som har fattats med stöd av
delegation ska anmälas till nämnderna. Nämnderna bestämmer formerna för anmälan.
En delegationsordning skall innehålla beslut. Ett beslut kan karakteriseras som ett ställningstagande i någon fråga. Ett beslut kan också i de flesta fall överklagas av någon
rättslig instans. Därav vikten av att de anmäls/rapporteras till nämnden. Verkställighet
är inte ett beslut/ställningstagande utan ett praktiskt handlande utifrån givna förutsättningar/tidigare fattade beslut. Det innebär alltså inget ställningstagande. En verkställighetsåtgärd kan därmed inte överklagas.

Kommunallagen (2017:725)
Allmänt om delegering
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i
sin helhet, dvs. beredning, beslut och genomförande. Möjligheten till delegering infördes i 1953 års kommunallag. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas
av fullmäktige, nämnd, partssammansatt organ eller delegat.
Fullmäktiges delegering
Enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (KL) får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, förutom i de fall som
framgår av 5 kap. 1 § KL. Beslutanderätt i ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större betydelse får inte delegeras av fullmäktige. Fullmäktige kan inte
delegera beslutanderätt direkt till andra organ än nämnderna.
Nämndernas delegering
En nämnd får uppdra till ett utskott, en ledamot eller en ersättare eller en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Regleringen av nämndernas delegering framgår av 6 kap. 37–40 §§ KL eller i
speciallagstiftning. Det finns ett förbud mot så kallad blandad delegering. Blandad delegering är när en anställd och förtroendevald fattar beslut i förening. Vidare är det inte
tillåtet att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott eftersom utskottet då förvandlas till en nämnd. Därutöver kan en nämnd inte delegera till ett presidium om inte
presidiet samtidigt är valt till ett utskott. Ytterligare en begränsning som finns är att det
inte är tillåtet att delegera till flera tjänstemän i grupp. Flera personer bör inte heller ges
rätt att besluta i samma typ av ärende.
Om en nämnd delegerar beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som
delegeras och till vem som beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår
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av delegeringsförteckningen. Delegering kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll.
Av 6 kap. 38 § KL framgår vilka ärenden som nämnden inte får delegera. Det gäller till
exempel ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Intentionen är enligt kommunallagen att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett sätt
som kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheten. Däremot kan även
icke rutinmässiga ärenden delegeras. En nämnd kan dock inte delegera till förvaltningschef att omdisponera medel inom av nämnden fastställd driftbudgetram. Detta då
det får anses vara ett principiellt beslut.
Vidaredelegation av beslutanderätt
Beslut som delegerats till förvaltningschef kan, om nämnden så beslutar, vidaredelegeras av dessa till annan tjänsteman. Endast förvaltningschefen har denna möjlighet. Beslutanderätt som av förvaltningschefen delegerats till en annan tjänsteman kan således
inte vidaredelegeras av den tjänstemannen till ytterligare en annan tjänsteman. Förvaltningschefens rätt att vidaredelegera måste utnyttjas på ett sådant sätt att nämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation skall därför anmälas till nämnden.
Delegering eller ren verkställighet
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan
överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med nämndbeslut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från
nämnd. Med verkställighet avses "beslut" som får fattas av anställd utan att de normalt
anmäls till nämnden. Det rör sig då om ställningstaganden som utförs i det löpande arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange. Enligt 13
kap. 2 § KL kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas (laglighetsprövning)
medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas.
Bestämmelserna anger dock inte vad som i praktiken är beslut och vad som är ren
verkställighet. En gräns är att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som styrs
av regler, riktlinjer och arbets- och rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i
gruppen förvaltningsbeslut. Exempel på verkställighetsärenden är debitering av avgifter
enligt fastställd taxa eller inköp av varor från leverantör där kommunen tecknat ramavtal.
Av regeringens proposition 1 gällande ny kommunallag framgår att den förändring som
den kommunala verksamheten genomgår, genom ökad målstyrning och decentralisering, kan leda till att gränsen mellan ren verkställighet och delegering förskjuts. Fler
åtgärder än tidigare kan komma att hänföras till ren verkställighet. I propositionen
nämns exempel på vardagliga åtgärder som idag rättsligt sett är att anse som beslut
och kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara är rent mekaniskt verkställande av beslut om det
finns klara målsättningar för verksamheten. Det kan till exempel gälla interna frågor om

1

Prop. 1990/91:117 sid. 204
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inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration då intresset av att överklaga genom laglighetsprövning normalt inte kan anses vara så stort.
Anmälan av delegationsbeslut
Samma formregler gäller för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av
en styrelse eller nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut med stöd av
uppdrag enligt 37 § ska enligt 6 kap. 40 § KL anmälas till den nämnd eller styrelse som
delegerat beslutanderätten.
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till
förvaltningschefen. Något uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller delegaten att
vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men nämnden kan ställa sådana krav
som villkor för att godkänna vidaredelegering.
Utebliven anmälan påverkar inte det fattade beslutets giltighet men däremot vinner beslutet inte laga kraft om klagotiden inte löpt ut, vilket förutsätter en anmälan till nämnden.

3.1

Styrande- och stödjande dokument
Dessa beskrivs närmare under respektive nämnd/styrelse avsnitt. Utöver nämndernas/styrelsens fastslagna delegationsordningar/delegationsbestämmelser, vilka beskrivs närmare nedan under avsnitt 3.2, finns det kommunövergripande stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 2. Dokumentet gäller för tjänstepersoner som arbetar med ärendehantering.
För kommunstyrelsen finns även en styrelsespecifik rutin framtagen. Denna beskrivs
utförligare under avsnittet kommunstyrelsen, 3.2.8, nedan.

Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok
Registrering av ärende
Inom Piteå kommun registreras, enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok, ärenden för verksamhetsprocesser som kräver ett beslut, utgör en del i ett uppdrag, projekt, utredning, delegationsbeslut eller tecknande av ett avtal m.m. Detta innebär att ärendehandboken inte enbart är till för politiska beslut utan även gäller ärenden
som med stöd av delegation beslutas av behörig tjänsteperson. Alla sådana ärenden
ska registreras och beslut dokumenteras, såväl avslag som beviljande.
Registrator registrerar beslutet och anmäler det till nästkommande nämndsammanträde. När beslutet registreras klassificeras det som ett delegationsbeslut. Syftet med
att anmäla besluten är att de ska registreras och att nämnden ska få information om
och kunna kontrollera de beslut som fattats i nämndens namn. I och med att ett beslut
anmälts till nämnden och anslagits på kommunens anslagstavla börjar besvärstiden

2
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löpa, den tidsperiod en medborgare har möjlighet att överklaga beslutet genom laglighetsprövning. Om beslutet aldrig anmäls kan beslutet prövas och eventuella åtgärder
åläggas nämnden i evinnerlig tid.
Hantering av handlingar
Ett delegationsbeslut måste enligt anvisningen dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Delegationsbeslut ska dokumenteras kortfattat och utgör en handling
i ett ärende. I ärendehanteringssystemet, Platina, finns dokumentmallar för delegationsbeslut som ska användas. Handläggare ansvarar för detta och meddelar registrator
att beslut tagits.
Beslut
Av anvisningen framgår att det finns tre typer av beslut: politiska beslut, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut.
Politiska beslut kan tas i nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Delegationsbeslut tas av behörig tjänsteperson/delegat utifrån delegationsbestämmelsen. För
att få laga kraft ska dessa delges nämnden.
Handläggaren tar ställning till vilken beslutsinstans som ska fatta beslut i ärendet och
tillsammans med nämndens sekreterare planeras och föreslås till vilket sammanträde
ärendet ska tas upp.

3.1.1

Bedömning – Styrande- och stödjande dokument
Vi anser att det är bra att Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns på
plats. Av anvisningen framgår det tydligt att ett delegationsbeslut måste dokumenteras
kortfattat, vara skriftligt, undertecknas av delegaten samt att de mallar som finns i ärendehanteringssystem ska användas.

3.2

Nämnderna/styrelsens delegationsordningar
Samtliga nämnder/styrelse har beslutat om nämnd-/styrelsespecifik delegationsordning
alternativt delegationsbestämmelse. Nedan beskrivs respektive nämnd/styrelse närmare.

3.2.1

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, Delegationsordning för barn- och
utbildningsnämndens beslutanderätt 3, reviderades senast 2019-09-25.
Av delegationsordningen framgår inledningsvis bland annat vad delegation innebär,
förutsättningar för nämndens delegationsrätt, vad nämnden inte kan vidaredelegera,
vem som kan delegeras till, vidaredelegation, skillnad på verkställighet och delegation,
ersättare samt anmälan om delegationsbeslut.

3
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Rutin
Det finns rutiner för hantering av delegationsbeslut i delegationsordningen. I eget avsnitt Rutin för delegationsbeslut fastslås att det i princip gäller samma formregler för
delegationsbeslut som för nämndbeslut, vilket innebär att det alltid skall finns någon
form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.
Vidare beskrivs att beslut alltid fattas i nämndens namn, inte av funktionen. Funktionen
rektor/förskolechef etc. anges i underskriften.
Avslagsbeslut måste motiveras. Besvärshänvisning eller information om laglighetsprövning bifogas beroende på ärendetyp. Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning.
Kopia av beslutet expedieras på delegatens ansvar till den som berörs av beslutet. Originalet förvaras i akten vilket kan vara hos delegat på lokal nivå eller hos central administration. Delegat på lokal nivå skickar kopia av beslutet till barn- och utbildningsnämnden. För delegat inom central administration lämnas original till nämnden för arkivering i akt vilket ombesörjs av nämndsekreterare.
Delegationsbeslutet anmäls till nämnden nästkommande sammanträde. Handlar det
om beslut där beslutanderätten vidaredelegerats av förvaltningschef ska anmälan som
minst ske till förvaltningschef.
Nämndsekreteraren diarieför besluten under respektive delegats ärendenummer. Registreringen genererar en diarielista.
Nämndsekreteraren anger löpande årlig numrering på beslutet för att underlätta beslutens sökbarhet.
Nämndsekreteraren skriver in periodens senaste beslut i barn- och utbildningsnämndens protokoll.
Beslut, rutiner och uppföljning
Delegationsordningen fastslår vilken funktion så som förvaltningschef, rektor, ekonom
etc. som får fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om ofta
kopplat till lagar, författningar och förordningar så som exempelvis skollagen, kommunallagen etc.
Vidare framgår det att av delegationsordningen eller av annan förteckning ska det klart
framgå vem som träder in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro. Delegationsordningen fastslår att rektor ersätts vid frånvaro av ställföreträdare enligt särskilt beslut
samt att barn- och utbildningsnämndens ordförande ersätts vid frånvaro av nämndens
vice ordförande. Utöver rektor och ordförande framgår det inte vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten.
Delegationsordningen fastslår tydligt att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till
barn- och utbildningsnämndens nästkommande möte.
När ett ärende som behöver ett delegationsbeslut inkommer skrivs ett delegationsbeslut av delegaten. Delegaten skickar beslutet till en av de två utsedda handläggarna.
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Handläggarna lägger in delegationsbeslutet som en bilaga till nästkommande nämndsammanträde, alla delegationsbeslut samlas i en egen mapp. Vid intervju framkom att
handläggarna kände sig trygga med hanteringen av ärendena.
Företrädare för verksamheten uppgav att det i barn- och utbildningsnämnden fattas ett
stort antal delegationsbeslut årligen men att dessa troligtvis inte är samtliga delegationsbeslut som fattats under året. Att det finns flertalet delegater som sällan tar beslut
med stöd av delegationsordningen alternativt att medarbetaren inte vet att det är ett delegationsärende kan vara orsaker till att det kan saknas delegationsbeslut. För att
sprida kunskap gällande delegationsbeslut behandlas delegationsordning på exempelvis rektorsträffar. När delegationsordningen revideras skickas den till samtliga berörda
via mail.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.
Stickprov
För år 2019 togs 443 delegationsbeslut. Vi har inom ramen för denna granskning kontrollerat december och januari 2019 nämndbeslut samt tillhörande underlag för delegation. Utifrån dessa har vi plockat ut tre ärenden för närmare kontroll. Stickproven registrerades på ett korrekt sätt.
De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkommande sammanträde under egen beslutspunkt, Delegationsbeslut. Delegationsärendena innehöll i två av tre fall hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen.
Ett delegationsbeslut måste enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Två av tre stickprov var inte undertecknade dock framgick det av underlaget vem som beslutat samt vilken funktion
denna hade.
Sammanställning
Barn- och utbildningsnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

443

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?

DELVIS

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

JA

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

JA

Finns hänvisning till delegationspunkt?

DELVIS
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Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?
Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

3.2.1.1

DELVIS
JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning – Barn- och utbildningsnämnden
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till barnoch utbildningsnämnden på nästkommande sammanträde, vilken funktion som har rätt
att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Utöver rektor
och ordförande framgår det inte vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten.
För att bygga bort sårbarhet menar vi att det i de flesta fall behöver finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det
finns utsedd ersättare till ordinarie delegat för samtliga delegationspunkter/ärenden.
Vi konstaterar att stickproven registrerats på ett korrekt sätt och att de rapporterades till
nämnden vid nästkommande sammanträde. Däremot saknades hänvisning till delegationspunkt i ett fall och underskrift i två fall. För att inget tvivel ska uppstå gällanade på
vilken delegationspunkt som delegationsbeslut tagits på anser vi att hänvisning till delegationspunkt tydligt bör framgå i varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar nämnden
att säkerställa att delegationspunkt framgår av fattat delegationsbeslut samt att Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller undertecknande av
delegationsbeslut.
Generellt finns det en risk för att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed
inte är giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Vi noterar dock att det i delegationsordningen hänvisas till fel lagrum i avsnittet
Vem kan man delegera till?

3.2.2

Socialnämnden
Socialnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för socialnämnden 4,
reviderades 2019-12-18.
Av nämndens delegationsordning framgår bland annat allmänna regler om delegation,
begränsningar i kommunal- och socialtjänstlagen, anmälan till nämnd samt skillnad
mellan verkställighet och beslut.
Beslutanderätten för delegat omfattar enligt fastställd delegationsordning även vikarie
eller ställföreträdare. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har

4
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förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om
inget annat anges under respektive punkt.
Beslut, rutiner och uppföljning
Delegationsordningen fastställer vilken funktion så som förvaltningschef, avdelningschef, handläggare etc. som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om i respektive ärende, ofta kopplat till lagrum.
För ett fåtal ärenden/punkter framgår det vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Dock framgår det av den inledande texten i Delegationsbestämmelser
för socialnämnden att om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har
förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om
inget annat anges under respektive punkt i delegationsordningen.
Socialnämnden har inte fastslagit nämndspecifika regler/rutiner för anmälan av beslut
som fattas med stöd av delegation. Däremot hänvisar företrädare för verksamheten till
Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok där visst stöd går att finna.
Av delegationsordningen framgår det inte tydligt i vilken utsträckning delegationsbeslut
ska anmälas till nämnden.
Administratörerna på socialförvaltningen tar ut listor på delegationsbeslut som beslutats månaden innan aktuell nämnd från verksamhetssystemet. Dessa listor lämnas till
nämndsekretariatet för vidarehantering till det aktuella nämndsmötet. Om administratörer eventuellt skulle glömma att lämna lista över delegationsbeslut efterfrågas dessa av
nämndsekretariatet. De handlingar/bilagor som avses i protokollen är sekretessärenden och tas med till nämndssammanträdet i en pärm som ledamöterna har möjlighet
att titta i.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden. Enligt verksamhetsföreträdare förutsätts att systemet fungerar.
Stickprov
År 2019 fanns det 22 466 delegerade beslutsärenden. Vi har närmare granskat protokoll avseende delegationsbeslut för januari och december 2019. De handlingar/bilagor
som avses i protokollen är sekretessärenden som tas med till nämndssammanträdet i
en pärm som ledamöterna då möjlighet att titta i.
Det redovisas inga delegationsbeslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen,
Ärendehandbok till nämnden.
Sammanställning
Socialnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

22 466

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?

JA
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Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?
Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?
Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

3.2.2.1

JA
NEJ
DELVIS

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

-5

Finns hänvisning till delegationspunkt?

-6

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

-7

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

-8

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning – Socialnämnden
Utöver vad den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok stipulerar saknas det nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd
av delegation för socialnämnden. Av anvisningen framgår inte hur hantering av delegationsbeslut som fattats utifrån sekretess ska hanteras. Socialnämnden har en betydande mängd sekretessärenden som tas på delegation varför det är av stor vikt att tydliggöra hur dessa ska hanteras explicit vilket inte framgår av Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok eller av delegationsordningen. Vi anser att det bör finnas
nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut och rekommenderar därför
nämnden att säkerställa att rutin för delegationsbeslut finns. Detta kan med fördel ingå
som en del i delegationsordningen (se barn- och utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav dock saknas i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas nämnden (Kommunallagen kap. 6 § 40) Vi konstaterar att detta inte tydligt framgår av nämndens delegationsordning och rekommenderar därför socialnämnden att tydliggöra hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.
Det saknas redovisade delegationsbeslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok. Då hantering av delegationsbeslut redovisas i sammanställd
form kan vi inte bedöma om; besluten registrerats på korrekt sätt, det finns hänvisning
till delegationspunkt, beslutet undertecknats av behörig delegat. Då vi inte kunnat ta del

5

Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av.
Skapas inga delegationsunderlag/beslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok.
Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av.
7 Skapas inga delegationsunderlag/beslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok.
Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av.
8 Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av.
6
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av delegationsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområde rekommenderar vi socialnämnden att se över spårbarheten i delegationsbeslut.
Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras. Uppföljning
av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.

3.2.3

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser kultur- och
fritidsnämnden 9, reviderades senast 2018-10-16.
I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning tydliggörs vad som menas med delegering, syftet med delegering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden
som inte får delegeras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut, styrande
dokument samt ersättare för delegat.
Beslut, rutiner och uppföljning
Delegationsordningen tydliggör vilken funktion så som förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef, arbetsutskott etc. som har rätt att fatta beslut på delegation i respektive ärende. Vidare framgår tydligt vad delegaten får fatta beslut om.
Av delegationsordningen framgår för ett fåtal ärenden/punkter vem som explicit har rätt
att ersätta den ordinarie delegaten. I den inledande texten fastslås att det är lämpligt att
utse ersättare för en delegat. Ersättaren kan gå in vid förfall för delegaten exempelvis
vid sjukdom eller semester.
Delegationsordningen fastlår att beslut som fattas på delegation ska anmälas till kulturoch fritidsnämnden vid nästa nämndssammanträde. I den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för anmälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga
fastställda nämndspecifika regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med
stöd av delegation.
Hantering av delegationsbeslut behandlas olika beroende på ärende. Vissa delegationsbeslut beslutas löpande av verksamheten andra ärenden bereds i samtal med förvaltningschef innan beslut tas. För att fånga in att samtliga delegationsärenden kommer till nämnden skickar nämndsekreterare ut påminnelse till handläggarna med fråga
om det finns nya delegationsbeslut som ska med för delgivning till nämnden. Det förekommer även att delegationsärenden tas upp som information på förvaltningens ledningsgruppsmöten. Företrädare för verksamheten uppgav att om delegationsärendena
inkommer i tid kommer det med på dagordningen.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.

9
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Stickprov
För år 2019 fattades 57 beslut på delegation. December och januaris protokoll gällande
delegationsbeslut 2019 kontrollerades närmare och utifrån dessa plockades två ärenden ut för närmare kontroll.
Av protokoll framgår att åtta ärenden (daterat mellan 2019-02-05 – 2019-11-05) anmäldes som delegationsbeslut vid december sammanträdet. De stickprovskontrollerade
delegationsbesluten anmäldes därmed inte till nämnden vid nästkommande sammanträde. Däremot redovisades beslut fattade på delegation under egen beslutspunkt i
protokollet, Redovisning av delegationsbeslut 2019. Delegationslistan (där samtliga
åtta ärenden ingår) redogör för vilken beslutspunkt i delegationsordningen som beslut
om delegation fattas på. Dock saknas beslutspunkt för ett av de stickprovskontrollerade
ärendena.
Enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok måste ett delegationsbeslut dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Delegationsbeslut ska även dokumenteras kortfattat och utgör en handling i ett ärende. Det saknades skriftlig delegationshandling för de stickprovskontrollerade ärendena, således saknades även underteckning av delegaten.
Sammanställning
Kultur- och fritidsnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

57

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?

DELVIS

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

DELVIS

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

NEJ 10

Finns hänvisning till delegationspunkt?

NEJ 11

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

NEJ

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

NEJ

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

10

Saknas dokumenterad handling
Underlag för delegationsbeslut saknas, dock framgår det av sammanställning i vissa fall vilken delegationspunkt som åberopas
11
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Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

3.2.3.1

NEJ

Bedömning – Kultur- och fritidsnämnden
Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Trots att det i ingressen av delegationsordningen fastslås att det är lämpligt att utse ersättare för en delegat är det endast
i ett fåtalärenden/punkter fastslaget vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Utifrån bland annat sårbarhetsperspektivet är viktigt att i de flesta fall finns utsedd
ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det
finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Utöver vad den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok stipulerar saknas det nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd
av delegation. Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut. Rutin kan med fördel ingå som en del i delegationsordningen (se barnoch utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).
Vi konstaterar att stickproven saknar beslutsunderlag från delegaten, följaktligen saknas även underskrift och hänvisning till delegationspunkt/ärende i delegationsbeslutet.
Vi rekommenderar nämnden att säkerställa efterlevnad av Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok dvs. att samtliga delar som ska ingå i ett delegerat ärende
ingår.
Vidare konstaterar vi att nämnden enligt fastslagen delegationsordning ska anmäla beslut som fattas på delegering till nämndens nästkommande sammanträde. Av stickprovskontrollerna framgick att så ej skett. Då det finns en uppenbar risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed då inte är giltiga anser vi att nämnden ska
genomföra uppföljning av delegationsbeslut. Uppföljning av delegationsbeslut kan med
fördel ingå i nämndens internkontrollplan. Vi uppmanar vi nämnden att säkerställa att
samtliga delegationsärenden anmäls till nämndens nästkommande sammanträde enligt
fastslagen delegationsordning.
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Dock noterar vi att lagrum gällande förvaltningslagen i delegationsordningen inte
är korrekt, avseende ärendet 1e samt 1f.

3.2.4

Miljö- och tillsynsnämnden
Miljö- och tillsynsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Miljöoch tillsynsnämnden 12, reviderades senast 2019-11-27 § 68.
Av nämndens delegationsordning framgår vad som menas med delegering, syftet med
delegering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden som inte får delegeras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut och styrande dokument.
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Beslut, rutiner och uppföljning
Delegationsordningen stipulerar vilken funktion så som förvaltningschef, avdelningschef, alkoholhandläggare, miljöinspektör, livsmedelsinspektör, arbetsutskott etc. som
har rätt att fatta beslut på delegation i respektive ärende. Vad delegaten får fatta beslut
om framgår tydligt. Av delegationsordningen framgår för vissa delegationsärenden/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten dock saknas
ersättare för merparten av delegerade ärenden/punkter.
Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till miljö- och
tillsynsmännens nästkommande möte. I den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för anmälan
av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga fastställda regler
och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation.
I verksamhetssystemet Ecos (miljö- och hälsoskydd) är delegationsbesluten kodade så
att de går att söka ut och få med till delegationslistorna. Kodningen sker i och med att
handläggaren väljer en av beslutsmallarna i systemen. Handläggarna behöver inte
göra någon särskild handpåläggning för att delegationsbesluten ska komma med i listorna vid utsökning. Besluten tas löpande och det går att utläsa om något beslut fallit
bort/inte kommit med. Nämndsekreterare söker ut delegationsbeslutslistor enligt ett
visst datumintervall, utifrån stoppdatum för nya ärenden till nämnden. Nämndsekreteraren diarieför listorna i ett fast ärende/samlingsärende och ärendet läggs in på nästkommande nämndsammanträde.
För att säkerställa att samtliga fattade delegationsbeslut delges nämnden på nästkommande sammanträde har nämndsekreteraren en checklista med noteringar om vilka
datumintervall som ska sökas ut i verksamhetssystemen.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.
Stickprov
År 2019 fattades det 35 beslut på delegation. Vi har inom ramen för denna granskning
kontrollerat nämndbeslut från januari och december 2019 med tillhörande underlag för
delegation. Utifrån dessa har vi plockat ut två ärenden för närmare kontroll.
Stickproven anmäldes till nästkommande nämnd och beslut togs under egen punkt i
protokollet, Delegationsbeslut.
Av det första stickprovet framgick inte vilken delegations punkt som delegationsbeslutet
fattats på. Delegationsbeslutet var inte heller signerat dock framgick det vem som fattat
delegationsbeslutet samt dennes funktion. Det andra stickprovet hänvisade till delegationspunkter som delegationsbeslutet fattats med stöd av samt att beslutet var undertecknat av, enligt delegationsordningen, behörig delegat.
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Sammanställning
Miljö- och tillsynsnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

35

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?
Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?
Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

DELVIS
JA

Finns hänvisning till delegationspunkt?

DELVIS

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

DELVIS

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

3.2.4.1

DELVIS

JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning – Miljö- och tillsynsnämnden
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till miljöoch tillsynsnämnden på nästkommande möte, vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att motverka sårbarhet avseende delegationsbeslut menar vi att det i de flesta fall behöver finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat vilket inte idag finns fastslaget i delegationsordningen. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare
till ordinarie delegat.
Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut.
Rutinen kan med fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och
utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).
Enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok måste samtliga delegationsbeslut dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Vid stickprovskontroll
kunde vi konstatera det saknades signering av delegationsbeslut. Vidare konstaterar vi
att stickproven registrerats på ett korrekt sätt då de rapporterades till nämnden vid
nästkommande sammanträde. Däremot saknades hänvisning till vilken delegationspunkt som åberopas i ett fall. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegationspunkt som delegationsbeslut tagits med stöd av anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör framgå av varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar därför nämnden
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att säkerställa att hänvisning till delegationspunkt framgår av samtliga delegationsbeslut samt att Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller
undertecknande av delegat.
Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen.
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Dock noterar vi att det i delegationsordningen under avsnittet Anmälan av beslut
hänvisas till fel paragraf i kommunallagen.

3.2.5

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Samhällsbyggnadsnämnden 13, reviderades senast 2020-01-16 § 6.
Nämndens delegationsordning fastslår vad som menas med delegering, syftet med delegering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden som inte får delegeras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut och styrande dokument.
Beslut, rutiner och uppföljning
Av nämndens delegationsordning framgår vilken funktion så som förvaltningschef,
mark- och exploateringshandläggare, trafikplanerare, arbetsutskott etc. som har rätt att
fatta beslut på delegation i respektive ärende. Vidare framgår för merparten av delegationsärenden/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten dock
saknas ersättare för ett fåtal av delegationsärenden/punkter.
Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande möte. I den kommungemensamma Anvisning för
ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för anmälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga fastställda
regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation.
Handläggarna inkommer med listor på delegationsärenden till nämndsekreteraren.
Nämndsekreteraren söker därefter från verksamhetssystemen fram beslut som fattats
på delegation och tar dessa till nämnden.
När en tjänsteperson handlagt och fattat ett beslut på delegation expedieras beslutet till
berörd part. Beroende på vilken verksamhet inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde som fattat delegationsbeslutet ser redovisningen till nämnden olika ut.
I verksamhetssystemet ByggR (planer, bygglov) är delegationsbesluten kodade så att
de går att söka ut och få med till delegationslistorna. Kodningen sker i och med att
handläggaren väljer en av beslutsmallarna i systemen. Handläggarna behöver inte
göra någon särskild handpåläggning för att delegationsbesluten ska komma med i listorna vid utsökning. Besluten tas löpande och det går att utläsa om något beslut fallit
bort/inte kommit med. Nämndsekreterare söker ut delegationsbeslutslistor enligt ett
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visst datumintervall, utifrån stoppdatum för nya ärenden till nämnden. Nämndsekreteraren diarieför listorna i och ett fast ärende/samlingsärende ärendet läggs in på nästkommande nämndsammanträde.
För markärenden, vuxenutbildningen och trafik (parkeringstillstånd för rörelsehindrade)
är det upp till varje beslutsfattare att skriva in besluten manuellt i en egen lista som respektive handläggare ansvarar för att skicka till nämndsekreterare i samband med
stopptiden för nya ärenden till nämnd. Det är en begränsad grupp personer som fattar
delegationsbeslut för vuxenutbildningen och trafik. Nämndsekreteraren tar emot listor
via e-post och diarieför dessa och ärendet läggs in på nästkommande nämndsammanträde.
För trafikärenden (dock inte parkeringstillstånd för rörelsehindrade) ”pekar” administratör digitalt ut vilken nämnd besluten anmäls till och anger delegationspunkt i beslutets
digitala handlingskort. Nämndsekreterare söker ut beslut enligt ett visst datumintervall.
Denna utsökning sker i samband med att nämndsekreteraren lägger till delegationsbesluten i kallelsen till nämnd, som egen ärendepunkt, dvs. de diarieförs inte som någon
beslutslista i ett fast ärende utan det skapas en lista av nämndsekreteraren i själva
handpåläggningen av kallelsen.
Flyktingsamordningen fattar delegationsbeslut men dessa har enligt uppgift inte delgetts nämnden.
Det är handläggarens ansvar att inkomma med sina listor över delegerade ärenden i
de fall de har personliga och manuella listor. Handläggare har fått information och kalenderinbjudningar om när stoppdatum för inlämning är. För att säkerställa att fattade
delegationsbeslut delges nämnden på nästkommande sammanträde har nämndsekreteraren en checklista med noteringar om vilka datumintervall som ska sökas ut i verksamhetssystemen. Dock gäller detta enbart för de listor som nämndsekreteraren söker
ut i verksamhetssystemen.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.
Stickprov
812 ärenden beslutades med hänvisning till delegation år 2019. Vi har kontrollerat
nämndbeslut från januari och december 2019 samt tillhörande underlag för delegation.
Utifrån dessa har vi plockat ut två ärenden för närmare kontroll.
De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkommande sammanträde under egen beslutspunkt, Delegationsbeslut. Delegationsärendena innehöll inte hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen.
Ett delegationsbeslut måste enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Ett av de två stickproven var inte
undertecknade dock framgick det av underlaget vem som beslutat samt vilken funktion
denna hade.

554

Sammanställning
Samhällsbyggnadsnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

812

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?
Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?
Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?
Finns hänvisning till delegationspunkt?

3.2.5.1

DELVIS

DELVIS
JA
NEJ

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

DELVIS

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

DELVIS

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning - Samhällsbyggnadsnämnden
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmälas till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande möte, vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att bygga bort sårbarhet gällande delegerade beslut menar vi att det i de flesta fall behöver finnas utsedd
ersättare till ordinarie delegat. I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning saknas ersättare för ett fåtal delegationsärenden/punkter. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Det bör finnas nämndspecifik rutin för hantering av delegationsbeslut. Rutin kan med
fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås). Vi
rekommenderar nämnden att besluta om nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut.
Vi konstaterar att stickproven registrerats på ett korrekt sätt då de rapporterades till
nämnden vid nästkommande sammanträde i egen punkt på dagordningen, Delegationsbeslut. Det saknades hänvisning till delegationspunkt i båda fallen och underskrift i
ett av fallen. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegationspunkt som delegationsbeslut tagits med stöd av anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör
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framgå i varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att delegationspunkt framgår av fattat delegationsbeslut samt att Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller undertecknande av delegat.
Att inte Flyktingsamordningen anmäler fattade delegationsbeslut till nämnden menar vi
är anmärkningsvärt. Delegationsbeslut som inte anmälts till nämnd är ogiltiga. Vi uppmanar nämnden att skyndsamt se över redan fattade delegationsbeslut kopplat till flyktingsamordning för att rättssäkra besluten. Vidare uppmanar vi nämnden att framgent
säkerställa att samtliga delegerade ärenden delges nämnden.
Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen.
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Vi noterar dock att det i delegationsordningen under avsnittet Anmälan av beslut
hänvisas till fel § i kommunallagen.

3.2.6

Fastighets- och servicenämnden
Fastighets- och servicenämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för
Fastighets- och servicenämnden 14, reviderades senast 2018-11-06.
Delegationsordningen innehåller rubriker så som vad som menas med delegering, delegater, anmälan av delegationsbeslut, ärenden som inte får delegeras skillnaden mellan verkställighet och beslut samt styrande dokument.
Beslut, rutiner och uppföljning
Delegationsordning fastslår vilken funktion så som förvaltningschef, avdelningschef,
controller, ordförande etc. som har rätt att fatta beslut på delegation i respektive
ärende. Vad delegaten får fatta beslut om framgår tydligt. Vidare framgår för vissa delegationsärenden/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten
dock saknas ersättare för vissa delegationsärenden/punkter.
Fastighets- och servicenämnden har utsett förvaltningschef som ersättare vid ordinarie
delegats förfall dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter förvaltningschefen.
Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till fastighetsoch servicenämnden nästkommande möte. Av den kommungemensamma Anvisning
för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för
anmälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för fastighets- och servicenämnden inga fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd
av delegation.
Enligt uppgift pågår det ett arbete med att uppdatera och förtydliga delegationsbestämmelserna. Ambitionerna är att delegationsbestämmelserna ska bli tydligare och säkerställa att alla beslut som fattas med stöd av delegation formaliseras i delegationsbeslut.
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Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.
Stickprov
Av de 16 delegationsbesluten som tagits under år 2019 valdes två ut för närmare
granskning, ett ärende från januari respektive ett från december.
Av de två stickproven som valts ut framgick tydligt av vad det delegerade ärendet avsåg, hänvisning till delegationspunkt samt vem som var delegat. Tillhörande underlag
var i samtliga delar tydliga. Delegaten som undertecknat delegationsbeslutet var korrekt enligt fastställd delegationsordning. De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkommande sammanträde under egen beslutspunkt,
Redovisning av delegationsbeslut.
Sammanställning
Fastighets- och servicenämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

16

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?
Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

3.2.6.1

DELVIS 15

DELVIS

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

JA

Finns hänvisning till delegationspunkt?

JA

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

JA

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning – Fastighets- och servicenämnden
Delegationsordningen stipulerar att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till nämnden
på nästkommande möte. Vidare framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i
respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att bygga bort sårbarhet
15

Det finns en generell punkt i delegationsordningen vilken stipulerar ”Rätt att vid förfall för angiven tjänstemannadelegat utöva den delegerande beslutanderätten”
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gällande delegationsbeslut menar vi att det i de flesta fall bör finnas utsedd ersättare till
ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut.
Rutinen kan med fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och
utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).
Vår bedömning är att båda de stickprovskontrollerade ärendena hanterats korrekt och
med transparens.
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Dock är vår bedömning att finns det skäl att se över delegationsordningen bland
annat utifrån att det finns exempelvis arbetsuppgifter som anses som verkställighet
men ingår i delegationsordningen.

3.2.7

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens delegationsordning, Delegationsordning för gemensam
Överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 16, reviderades senast
2019-12-12.
Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken (FB). De
beslut som fattas för nämnden har därmed sitt stöd i Föräldrabalkens lagstiftning vilket
innebär att beslut i ett ärende enligt Föräldrabalken som har fattats på delegation inte
behöver anmälas för nämnden i enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken.
Detta innebär att det inte är många beslut som fattas på delegation och som ska återrapporteras till nämnden. Nämnden har dock i delegationsordningen bestämt att vissa
beslut som fattas på delegation ändå ska anmälas till nämnden. Av fastslagen delegationsordning framgår att det är nio ärenden som ska anmälas till nämnden. Utöver
dessa finns det ytterligare fyra ärenden som ska anmälas om de överstiger tre prisbasbelopp.
Beslut, rutiner och uppföljning
Av delegationsordningen framgår vilken funktion så som administratör, handläggare,
ordförande etc. som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får
fatta beslut om.
Hur beslut ska anmälas till nämnd framgår inte tydligt av delegationsordningen. Däremot hänvisar företrädare för verksamheten till Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok där det framgår att ”Registrator registrerar beslutet och anmäler det till nästkommande nämndsammanträde”. Utöver anvisningen finns det för överförmyndarnämnden inga fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd
av delegation.
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De fem personer som idag fattar beslut med stöd av delegation anmäler enligt företrädare för verksamheten ärendena till nämnden. Det genomförs inga kontroller att samtliga fattade delegationsbeslut anmälts till nämnden. Företrädare för verksamheten
framhöll att det alltid finns en möjlig risk att ärenden inte redovisas för nämnden.
Verksamhetsföreträdare uppgav att när handläggare/administratör/ordförande har fattat
ett delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden tas kopia på beslutet och sätts in i
separat pärm. Sekreterare i nämnden tar med pärmen och återrapporterar besluten vid
nästkommande sammanträde. Detta dokumenteras under rubriken meddelande i
nämndens protokoll.
Det redovisas en samlad statistik av delegerade ärende årligen, exempelvis byte av
godemän/förvaltare.
Stickprov
För år 2019 fanns det 177 delegerade ärenden, av dessa var enligt företrädare för
verksamheten 176 ärenden kopplade till Föräldrabalken och behövde därmed inte delges nämnden.
Det delegationsbeslut som återrapporterats under år 2019 redovisades vid nästkommande sammanträde under punkten Meddelande. Underlaget till delegationsbeslutet
var ett ”Uttagsmedgivande”. Det saknades hänvisning till vilken delegationspunkt/ärende/lagrum beslutet fattats på däremot var uttagsmedgivandet undertecknat
av delegaten.
Sammanställning
Överförmyndarnämnden
Antal delegationsbeslut år 2019

177

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?
Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?
Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?
Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?
Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?
Finns hänvisning till delegationspunkt?

NEJ
JA
NEJ
DELVIS
JA
NEJ

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

JA

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ
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Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

3.2.7.1

NEJ

Bedömning – Överförmyndarnämnden
Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Däremot framgår det inte vem som
har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. För att bygga bort sårbarhet menar vi att
det i de flesta fall behöver finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Delegationsordningen är till viss del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Dock konstaterar vi att nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 40 § ska besluta i
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden. Detta är inte tydligt i överförmyndarnämndens delegationsordning. Vi rekommenderar därför överförmyndarnämnden att tydliggöra hur beslut som fattas på delegation genom kommunallagen ska anmälas till nämnden.
Vi konstaterar att det saknas nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med
stöd av delegation, verksamhetsföreträdare hänvisar till den kommunövergripande Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok. Av anvisningen framgår inte hur hantering av delegationsbeslut som fattats utifrån exempelvis Föräldrabalken ska hanteras.
Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att rutin för delegationsbeslut finns,
vilket med fördel kan ingå som en del i delegationsordningen (se barn- och utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås). Vidare ska ett delegationsbeslut enligt anvisningen dokumenteras kortfattat och
utgöra en handling i ett ärende samt att mall från ärendehanteringssystemet ska användas, vilket inte var fallet i det stickprov vi tagit del av. Nämnden bör säkerställa att
det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs.
För transparens och spårbarhet menar vi att beslut tagna på delegation ska hanteras i
egen punkt vid nämndssammanträde. Vi rekommenderar därför nämnden att lägga till
en egen punkt för delegerade ärenden på dagordningen, inte redovisas under punkten
”Meddelande” som idag görs.

3.2.8

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 17, reviderades senast 2019-04-29.
Delegationsordningen inleds med beskrivning av vad som menas med delegation, delegater, anmälan av delegationsbeslut, ärenden som inte får delegeras, skillnad mellan
verkställighet och delegationsbeslut samt styrande dokument.
Utöver delegationsordning och ärendehandboken har Rutin delgivningar och anmälning av delegationsbeslut tagits fram. Av rutinen framgår hur registrator respektive sek-

17

KS, upprättad 2009-11-30 § 259, senast reviderad 2019-04-29 § 143
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reterare ska hantera ärenden avseende delegationsbeslut. Rutinen avser delegationsärenden för kommunstyrelsen och är en handbok där respektive moment i handläggning av delegationsbeslut beskrivs.
Beslut, rutiner och uppföljning
Av fastslagen delegationsordning framgår vilken funktion så som kommunchef, ekonomichef, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunjurist etc. har rätt att fatta beslut på
delegation i respektive ärende. Delegationsordningen fastslår ersättare till ordinarie delegat för viss del av ärenden/punkter dock inte samtliga.
Delegationsordningen fastslår tydligt vad delegaten får fatta beslut om samt att delegationsbeslut ska anmäls till nämndens nästkommande möte.
Kommunstyrelsen har utsett förvaltningschef som ersättare vid ordinarie delegats förfall
dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter kommunchefen.
Av Rutin delgivningar och anmälning av delegationsbeslut tydliggörs vad registrator respektive sekreterare ansvarar för i delegationsprocessen samt hur ärendet ska hanteras i verksamhetssystemet.
När delegat tagit beslut på delegation skickas det undertecknade beslut till registrator
för registrering. Registrator ”anmäler” handlingen för delgivning till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde via verksamhetssystemet. Registratorn anger beslutsdatum och delegationspunkt.
När kommunsekreterare sammanställer kallelsen anmäls särskild punkt för delegationsärendena. Via verksamhetssystemet genereras en lista på aktuella anmälda delegationsbeslut.
Hantering av delegationsärenden menade företrädare för verksamheten framgår av
Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken och Delegationsbestämmelser för
Kommunstyrelsen. Det anordnas även utbildning i form av ”Skrivarstugor” i hantering
av ärenden för handläggare i verksamhetssystemet.
Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut
anmälts till nämnden.
Stickprov
År 2019 fattades 191 beslut med stöd av delegation. Vi har kontrollerat december och
januari 2019 nämndbeslut samt tillhörande underlag för delegation. Utifrån dessa har vi
plockat ut två ärenden för närmare kontroll.
De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkommande sammanträde under egen beslutspunkt, Redovisning av delegationsbeslut. Delegationsärendena innehöll hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen. Av
underlagen i stickproven framgick det inte tydligt att det var ett delegationsbeslutsärende. Det ena ärendet hade titeln ”Tilldelningsbeslut” och det andra ”Yttrande”. I båda
fallen fanns signering samt vilken funktion delegaten hade.
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Sammanställning
Kommunstyrelsen
Antal delegationsbeslut år 2019

191

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?
Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

3.2.8.1

DELVIS

DELVIS

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

JA

Finns hänvisning till delegationspunkt?

JA

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

JA

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?

JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

Bedömning – Kommunstyrelsen
Att det finns en styrelsespecifik anvisning, Rutin delgivningar och anmälning av delegationsbeslut, där handläggning av delegationsbeslut framgår anser vi är bra. Dock anser vi att rutin för delegationsbeslut kan kompletteras ytterligare med hela ärendegången. Detta kan med fördel ingå i delegationsordningen, se barn- och utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).
Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens
krav. Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Däremot framgår det inte på
samtliga punkter/ärenden vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Vi anser att det i de flesta fall bör finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.
Vi konstaterar att de stickprovskontrollerade delegationsbesluten dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen,
Ärendehandbok. Enligt anvisningen ska dokumentmallar från ärendehanteringssystemet användas vid skapande av delegationsbeslut vilket vi bedömer inte använts då det
ena stickprovet uppgavs vara ett tilldelningsbeslut och det andra ett yttrande. Vi rekommenderar styrelsen att säkerställa efterlevnad av stödjande dokument Anvisning för
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ärendeprocessen, Ärendehandbok. Stickproven redovisades till kommunstyrelsen vid
nästkommande sammanträde.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och nämnderna till viss del finns har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa hantering av delegationsbeslut. Dock delgavs inte samhällsbyggnadsnämnden samtliga delegationsbeslut vilket vi anser är anmärkningsvärt. Delegationsbeslut
som inte anmäls till nämnden/styrelsen är inte är giltiga. Det framkom även att kulturoch fritidsnämnden inte anmälde delegerade ärenden till nästkommande sammanträde.
I granskningen framkom det att socialnämnden och överförmyndarnämnden inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade ärenden ska anmälas till nämnden enligt kommunallagen.
Vidare framom att den kommunövergripande anvisningen Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok inte efterlevs fullt ut bland annat saknas skriftlig dokumentation
och undertecknande av delegat på vissa stickprovskontroller som togs.

Är styrelse och nämndernas delegationsbestämmelser ändamålsenliga och
uppfyller de kommunallagens krav?
Vår bedömning är att delegationsbestämmelserna till största del är ändamålsenliga och
uppfyller kommunallagens krav. Dock ej socialnämnden och överförmyndarnämnden
då dessa inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade ärenden ska anmälas till nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 40 §.

Är delegationsordningarna tydliga vad avser vem som får fatta beslut?
Delegationsordningarna är tydliga med vem som får fatta beslut. Däremot så är det
bara socialnämnden som säkerställt ersättare till ordinarie delegat för samtliga delegationspunkter/ärenden. Detta genom en generell skrivning där det framgår att om ordinarie delegat har förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens
närmsta chef om inget annat anges. Fastighets- och servicenämnden samt kommunstyrelsen har även de genom generell skrivning utsett förvaltningschef/kommunchef
som ersättare vid ordinarie delegats förfall dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter förvaltnings- respektive kommunchef.
Överförmyndarnämnden har inte fastslagit ersättare till någon beslutspunkt/ärende. Utifrån bland annat sårbarhetsperspektivet anser vi att det i de flesta fall bör finnas utsedd
ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnder/styrelse som inte har
utsedda ersättare till samtliga punkter/ärenden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.

Är delegationsordningarna tydliga vad delegaten får fatta beslut om?
Delegationsordningarna är tydliga med vad delegaten får fatta beslut om.
Vid stickprovskontroller saknades hänvisning till vilken delegationspunkt som åberopas
i flertalet fall. För att inget tvivel ska uppstå gällande på vilken delegationspunkt som
delegationsbeslut fattats på anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör framgå av
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varje underlag för delegationsbeslut. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa
att hänvisning till delegationspunkt framgår av samtliga delegationsbeslut.

Är delegationsordningarna tydliga avseende hur besluten skall anmälas?
För merparten av nämnder och styrelse är delegationsordningarna tydliga med hur beslut ska anmälas. Dock ej för socialnämnden och överförmyndarnämnden. Vi uppmanar därför social- och överförmyndarnämnden att besluta, i enlighet med kommunallagen 6 kap. 40 §), i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade
ärenden ska anmälas till nämnden.

Finns fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd
av delegation? Efterlevs dessa?
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen fastslagit rutin för hantering
av delegerade ärenden för nämnden. Att ha nämndspecifika rutiner/regler menar vi är
mycket bra bland annat utifrån om det finns nämndspecifika delar att förhålla sig till, så
som exempelvis Föräldrabalken och sekretess. Vi rekommenderar därför övriga nämnder/styrelsen att ta fram nämndspecifika rutiner. Dessa kan med fördel ingå i delegationsordningen.
Kommunstyrelsen har en styrelsespecifik rutin, Rutin delgivningar och anmälning av
delegationsbeslut. Denna rutin är kopplat bland annat mot fördelning av ansvar och
hantering av ärendesystemet.
Genom den kommunövergripande anvisningen fastslås hur ett delegationsärende ska
hanteras. Ett delegationsbeslut måste enligt anvisningen dokumenteras skriftligt och
undertecknas av delegaten. Delegationsbeslut ska dokumenteras kortfattat och utgör
en handling i ett ärende. I ärendehanteringssystemet finns dokumentmallar för delegationsbeslut som ska användas. Handläggare ansvarar för detta och meddelar registrator
att beslut tagits. Att denna kommungemensamma anvisning finns på plats anser vi är
mycket bra, dock efterlevs denna inte fullt ut. Av de stickprovskontroller vi genomfört
saknas i vissa fall handlingar, underskrifter samt att angivna dokumentmallar inte används.

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?
Utifrån den översiktliga genomgång vi gjort är vår bedömning att beslut som fattas med
stöd av delegation registreras korrekt i de flesta nämnder/styrelse. Dock har vi i våra
stickprovskontroller för socialnämnden inte kunnat bedöma om registrering skett på ett
korrekt sätt då hantering inte sker i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok och för kultur- och fritidsnämnden saknas handlingar för delegationsbeslut.

Hur återrapporteras beslut fattade på delegation till nämnden?
Av stickprovskontroller framgår att barn- och utbildningsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, fastighets- och servicenämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen återrapporterar delegationsbeslut vid nästkommande nämnde/styrelse. Däremot var så inte fallet för kultur- och fritidsnämnden. Vidare kan vi inte uttala oss om socialnämnden fick redovisat delegationsärendena vid
nästkommande nämnd då det inte från den dokumentation vi tagit del av för stickprovs-
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kontroller framgår om ärendena redovisades vid nästkommande nämnd. Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att fastslagen delegationsordning efterlevs genom att anmäla delegerade beslut vid nästkommande sammanträde.

Hur följer nämnden upp delegationsbeslut?
Det sker ingen uppföljning av delegationsbeslut.

Genomförs kontroller av att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?
Ingen kontroll i syfte att kontrollera att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd genomförs.
Generellt finns det en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte
är giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen.
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.

4.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnderna
att:

— utse ersättare till ordinarie delegat.
— säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut.
— säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap.
40 §.

— det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs.

— ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden.
— säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande sammanträde.

— ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse.
— säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse.
Datum som ovan
KPMG AB

Camilla Strömbäck
Kommunal revisor och kundansvarig

Eva Henriksson
Kommunal revisor
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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A Sammanställning nämnder/styrelse
BUN

SOC

KFN

MTN

SBN

FSN

ÖFN

KS

Antal delegationsbeslut år 2019

443

22 466

57

35

812

16

177

191

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

DELVIS

JA

DELVIS

DELVIS

DELVIS

DELVIS

NEJ

DELVIS

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

JA

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

JA

DELVIS

DELVIS

DELVIS

DELVIS

DELVIS

DELVIS

DELVIS

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?

JA

-

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

Finns hänvisning till delegationspunkt?

DELVIS

-

NEJ

DELVIS

NEJ

JA

NEJ

JA

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?

DELVIS

-

NEJ

DELVIS

DELVIS

JA

JA

JA

JA

-

NEJ

JA

DELVIS

JA

JA

JA

Följer nämnden upp delegationsbeslut?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

177

NEJ

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende?

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?
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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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K.

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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k.}

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
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Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar
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Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
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Bilaga 2
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RÅD och ANVISNINGAR
Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA
ABVA – Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna
Vatten- och Avloppsanläggningar

1

573

574

Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste
förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Vatten och Avloppsverksamheten
(senare nämnd som VA-verksamhet) ansvarar för att producera och distribuera
dricksvatten med god kvalitet samt leda bort och behandla avloppsvatten och
dagvatten utan att olägenheter uppstår. För att detta ska ske på effektivt sätt krävs
ett stort mått av samverkan mellan oss som producerar och dig som abonnent. Den
här broschyren har tagits fram för att klargöra vad som krävs av den som använder
den kommunala VA-anläggningen.

Ordlista finner du sist i broschyren, sid 23-25.
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ANSVARSFÖRDELNING MELLAN VA-HUVUDMANNEN OCH
FASTIGHETSÄGAREN

Förbindelsepunkt: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens
och VA-huvudmannens ansvarsområden. Förbindelsepunkten är den punkt där
fastighetens servisledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.
Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens ledningar.
VA-installation: Ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om
förbindelsepunkten.
VA-anordning: Till exempel ventiler runt vattenmätare, backventil,
dräneringsvattenpump, anordning för lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) och samlingsbrunnar.
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VA-huvudmannens ansvar
Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och
Avfall AB benämns VA-huvudmannen och ansvarar för produktion och distribution av
dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten i respektive kommun.
Ledningar, vattenverk, reningsverk och pumpstationer som VA-huvudmannen äger,
kallas för den allmänna VA-anläggningen.
I den allmänna VA-anläggningen ingår även ledningar fram till förbindelsepunkter
som VA-huvudmannen har bestämt för varje fastighet.
VA-huvudmannen finansierar sina tjänster genom att ta ut avgifter från dig som
abonnent. I samband med anslutning till den allmänna VA-anläggningen faktureras
en engångsavgift, anläggningsavgift. Brukningsavgift faktureras dels med fast avgift,
lägenhetsavgift och med rörlig avgift per m3 förbrukat vatten. Samtliga kostnader
inom VA-verksamheten bekostas av avgifter, inte skattemedel. Avgifterna ska täcka
kostnader för att ha tillgång till vatten och avlopp varje dag, året runt.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och övriga VA-installationer innanför
förbindelsepunkten.
Ägaren ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov
eller bygganmälan, utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler samt
följer Miljöbalkens hänsynsregler. Alla installationer ska ses över och skötas
regelbundet. Fastighetsägaren ska även se till att ledningarnas läge inom fastigheten
finns dokumenterade. Vattenmätaren är den enda del av VA-installationen som tillhör
VA-huvudmannen.
Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens
ansvarsområden. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar
ansluts till det allmänna ledningsnätet. Fastighetsägaren är ansvarig för att alla
avgifter betalas. En hyresgäst kan registreras som fakturamottagare om VAhuvudmannen godkänner detta. Fastighetsägaren är dock alltid ansvarig för att
avgifterna betalas enligt förfallodatum samt att ägarbyte ska meddelas och att
vattenförbrukningen årligen ska rapporteras till VA-huvudmannen.
Fastighetsägaren ansvarar även för att informera samtliga hyresgäster om gällande
regler i ABVA, exempelvis vad man får släppa ut i spillvattnet och dagvattnet.
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Förbindelsepunktens läge

Om fastighetsägaren begär annat läge för förbindelsepunkt än den VA-huvudmannen
anvisat och detta kan tillgodoses, får fastighetsägaren betala eventuella merkostnader. Vid ändring eller borttagning av servisledning betalas kostnaden för detta
av fastighetsägaren.
När allmänna ledningar ligger i ledningsrättsområde eller i u-område tillämpas andra
regler för förbindelsepunktens läge. Ledningsrätt är en avtalad rättighet att lägga ner
och underhålla ledningar på annans mark. Avtalet tecknas mellan ledningsägare och
fastighetsägare. U-område är mark med allmänna underjordiska ledningar. Det
framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser på vilken mark eller i vilket område
ledningarna ligger.
Gemensam förbindelsepunkt

VA-huvudmannen kan godkänna att flera
fastighetsägare kopplar in sina VA-installationer
till det allmänna ledningsnätet i för fastigheterna
gemensam förbindelsepunkt. För att undvika
framtida tvister och andra problem måste
juridiska villkor först uppfyllas.
Gäller anslutningen flera fastigheter ska
fastighetsägarna inrätta gemensamhetsanläggning (samfällighet) för vatten och avlopp
enligt anläggningslagen. Samfällighetsföreningen
skriver avtal med VA-huvudmannen. Detta gäller oavsett om föreningen ligger inom
eller utanför verksamhetsområdet. Inom det område som kommunen beslutar ska
vara ett så kallat verksamhetsområdet tecknas avtal om förbindelsepunkt och
leverans av vatten och/eller avledning av spillvatten. Lantmäteriet ska kontaktas för
bildning av en gemensamhetsanläggning. Andra lösningar för
gemensamhetsanläggningar ska alltid avtalas med VA-huvudmannen.
8
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DRICKSVATTEN
Vattenkvalité
Dricksvattnet från vattenverken håller hög och jämn kvalitet och uppfyller de
kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.
Vattenprov från vattenverk och ledningsnät sänds flera gånger per månad in för
analys till ett ackrediterat (godkänt) laboratorium. Proverna tas enligt ett
kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen i respektive
kommun).
Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten.
Undvik att använda varmvatten direkt från kranen till matlagning. Ta för vana att alltid
spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller om du varit bortrest. VAhuvudmannen garanterar inte ett visst tryck men i praktiken är trycket på 2-7 Bar.

Dosering av tvätt- och diskmedel
Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet och pHvärde. Vattnet som levereras från kommunens vattenverk är mjukt till medelmjukt.
Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Ett mjukt vatten medför att salt
för avhärdning inte behövs till diskmaskin eller kaffebryggare. Information om
doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.
Skala för vattnets hårdhet, anges i tyska grader (dH)
0-2 Mycket mjukt
>2-5 Mjukt
>5-10 Medelhårt
>10-20 Hårt
>20 Mycket hårt
Se www.sormlandvatten.se för ditt vattens hårdhetsgrad.
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Problem med dricksvatten - enkla åtgärder
Någon enstaka gång kan problem med missfärgat vatten förekomma på
ledningsnätet. Nedan är några tips hur du kan hantera detta.
Gråvitt vatten
Det kan hända att vattnet innehåller små luftbubblor som gör att vattnet ser gråvitt ut.
Åtgärd: Spola, så försvinner luftbubblorna snabbt och vattnet blir klart.
Gulbrunt vatten
En del vattenledningar är av järn, då bildas med tiden rost i ledningarna. I samband
med driftstörningar på ledningsnätet eller i fastigheten, exempelvis vattenläckor och
uttag av vatten vid släckning av brand, ökar vattenhastigheten i ledningarna och rost
kan lossna och missfärga vattnet.
Åtgärd: Spola, tills vattnet är klart.
Dålig lukt eller smak
Dricksvatten ska inte smaka eller lukta någonting.
Åtgärd: Spola, tills lukt eller smak försvunnit.
Ta för vana att alltid spola ur vatten som stått i ledningen över natten eller när du varit
bortrest.
Många droppar små
Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög mot vad din räkning brukar vara?
Det kan bero på läckande kranar eller rinnande toaletter. Stäng av alla kranar först.
Titta sen på vattenmätaren. Är allt avstängt ska hjulen stå still. Det som bara är några
droppar då och då blir med tiden stora vattenmängder.
Bilden på nästa sida visar hur mycket vatten som går åt vid olika stora läckage.
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Vattenmätning
För fastigheter som använder kommunalt dricksvatten skall vattenmätare monteras
på fastighetens inkommande ledning. Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen som
byter vattenmätarna enligt föreskrivna intervaller. För en villa byts vattenmätaren
minst vart tionde år.
För att VA-huvudmannens personal ska komma åt vattenmätaren måste
fastighetsägaren lämna fritt tillträde till mätarplatsen. Mätarplatsen och dess armatur,
till exempel ventiler, ska skötas och underhållas av fastighetsägaren. Det innebär
exempelvis att skydda mätaren mot frost. Kontakta alltid Sörmland Vatten som
ansvarar för driften av vatten och avlopp, vid fel på mätaren.
Det är endast Sörmland Vattens personal som får byta eller montera/demontera
vattenmätaren och manövrera servisventilen i gatan.
11
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Avläsning av vattenmätaren
För att fakturera abonnenterna efter så korrekt
förbrukning som möjligt skall mätaravläsning
ske minst en gång per år. Självavläsningskort
med svarsavi skickas ut en gång per år.
Korten skickas till fastighetsägaren, eftersom
det är ägarens ansvar att mätarställningen
lämnas till Sörmland Vatten.
Mätarställningen går att meddela via svarsavi,
telefon, webbsida eller e-post. Ha som vana
att stämma av vattenmätarens ställning med
uppskattad förbrukning, när du får din räkning.
Ändras förbrukningen exempelvis då antalet
personer i hushållet förändras bör detta
meddelas till Sörmland Vatten för
justering av årsförbrukningen. Ökad
förbrukning kan tyda på vattenläckage,
till exempel en rinnande toalett.
Placering och installation av vattenmätare

Vattenförbrukningen fastställs
genom mätning om inte VAhuvudmannen bestämmer annat.
Innan du använder vatten måste du
ha en mätare inkopplad.
Mätarens plats ska godkännas av
VA-huvudmannen. Vattenmätaren
ska placeras så att den är lätt
åtkomlig för avläsning, byte och
reparation. Mätaren ska vara
skyddad mot frost och olämplig
uppvärmning. Den får heller inte
placeras så att den tynger ned och
därigenom skadar ledningen.

Rekommenderat utrymme vid vattenmätarplats. Måtten

anges i millimeter.
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Vattenmätare med konsol och avstängningsventiler

Återströmningsskydd
Alla fastighetsägare är skyldiga att ha återströmningsskydd (kontrollerbar backventil,
enligt bild ovan) på inkommande vattenledning. Syftet med återströmningsskydd är
att förhindra att dricksvattnet kan förorenas genom återströmning av förorenat vatten.
För fastigheter med swimmingpool samt företag med någon form av miljöpåverkande
verksamhet krävs annan klass på återströmningsskyddet, se standarden SSEN
1717. Är du osäker på om återströmningsskydd är installerat kontakta en VVSmontör.
Vattenläckor i fastigheten
En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner
ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka. Är läckan belägen före vattenmätaren
registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte
bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att
kranarna i huset är stängda, kan det tyda på en läcka. Läckan ska repareras snarast,
annars riskerar du att drabbas av en vattenskada, samt att VA-huvudmannen stänger
av vattnet och fakturerar extra avgifter för åtgärden.
Fastighetsägaren har ansvaret att åtgärda fel på fastighetens VAinstallation fram till förbindelsepunkten. Är det oklart om felet på
servisledningen finns på fastighetens del eller på den allmänna
delen av servisledningen, undersöker VA-huvudmannen var felet
finns. Visar det sig att felet finns på den allmänna delen, står VAhuvudmannen för undersökningskostnaderna samt reparationer.
Fastighetsägaren skall betala skälig del av VA-huvudmannens
utredningskostnader om det skulle visa sig att felet är beläget på
fastighetens del av servisledningen.

VA-huvudmannen har enligt 41 § Vattentjänstlagen, rätt att undersöka VA-installation
och dess brukande inom en fastighet.
13
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Förebyggande av frostskador
Vid stark och långvarig kyla finns risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätare.
Det är särskilt stor risk i ouppvärmda utrymmen. Du bör därför se till att vattentemperaturen i vattenledningen inte tillåts sjunka under nollstrecket.
Vid akut frysrisk kan frysning förhindras genom att låta en tappkran tillfälligt stå något
öppen så att det blir ett svagt, jämnt flöde i ledningen. Kranen måste hållas under
uppsikt så att det inte blir översvämning. Om mätaren fryser sönder får fastighetsägaren bekosta ny mätare samt monteringskostnad.

AVLOPPSVATTEN
Avloppsvatten är en samlad benämning på spillvatten, kylvatten, dagvatten och
dräneringsvatten. Från början renades avloppsvattnet för att minska smittspridning av
sjukdomar. Efterhand togs avloppsvattnets miljöpåverkan på allvar och många
reningsverk byggdes. Reningen är till för att ta bort skräp, organiskt material, farliga
bakterier samt näringsämnen såsom fosfor och kväve.
Spillvattenledningen tar emot spillvatten från till exempel bostäder, skolor och
sjukhus. Dagvattenledningen tar emot regnvatten och smältvatten från exempelvis
tak, gårdar och gator samt dräneringsvatten från husgrunder.
I äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i
samma ledning. Det kallas då kombinerat system. I samband med att befintligt
ledningsnät förnyas, byggs separata ledningar för dag- och dräneringsvatten
respektive spillvatten ut, även i äldre områden.
Spillvatten
Spillvatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande kallas hushållsspillvatten. Ditt
spillvatten går till reningsverket där vattnet grovrensas från fasta partiklar. Därefter
renas vattnet från näringsämnen som fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen
innan det släpps ut till naturen i sjöar och vattendrag. De fasta partiklarna går till
förbränning. Eftersom reningsverk är byggda för att enbart ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning
släppas ut i spillvattennätet. Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ned
äventyras ledningsnätets och reningsverkets funktion.
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Samlingsnamn för spillvatten:
• Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt
• Ytligt avrinnande regn- och smältvatten
• Vatten som avleds genom dränering

Sopsortering
Spola inte ned fasta föremål i avloppet. Ha en avfallsbehållare i badrummet och
använd den istället. Det är viktigt att alla hjälper till att sortera för att undvika sämre
rening, extra arbete eller sådant som kan skada naturen.
Avfallsbehållare
• tops
• underkläder
• nylonstrumpor
• plastpåsar
• kattsand
• stekfett (till eventuell kompost)
• råa/kokta ägg (till eventuell kompost)
• syreförbrukande ämnen
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Apoteket eller motsvarande butiker
Överblivna läkemedel lämnas till apoteket eller motsvarande butiker.
Miljöstation/återvinningscentral
Exempel på farligt avfall:
• Olja, bensin och diesel
• Lösningsmedel t ex lacknafta, aceton
• Färg- och lackrester, även rester av konstnärsfärger
och vattenbaserade färger
• Lim
• Starkt, surt eller alkaliskt avfall som syror eller lut
• Bekämpningsmedel
• Tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly
• Avfall som innehåller andra slags tungmetaller i höga koncentrationer
• Fotokemikalier
Biltvätt
Tvätta inte bilen på gatan eller på ytor där vattnet rinner
orenat via dagvattenbrunnar till vattendrag. Vänd er
istället till en biltvättanläggning. Tänk på att bilens tvättvatten
blir människans badvatten.
Matfett och matoljor
Spola aldrig ned oljor eller smält matfett. Torka först bort överblivet
stekfett ur stekpannan med hushållspapper och lägg i komposten
eller bland hushållssoporna. Diska sedan stekpannan. När du
gör detta motverkar du att fettet stelnar och bildar en propp i din avloppsledning!
Hushållskemikalier
Dosera lagom med hushållskemikalier såsom tvätt- och
diskmedel. Mer tvättmedel gör inte kläderna renare, utan
ger tvärtom sämre tvätteffekt. Dessutom sköljs inte det
extra medlet ur kläderna vilket ger ökad risk för hudbesvär
och allergier. Använd miljömärkta hushållskemikalier.
Medicin
Spola aldrig ner överblivna mediciner i avloppet. Reningsverken renar inte bort dem
utan de går vidare ut i våra sjöar och vattendrag och påverkar då djurlivet.
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Tryckavloppssystem
En allmän avloppsanläggning installeras normalt så att fastigheterna kan ansluta sina
servisledningar med självfall till det allmänna ledningsnätet och använda
anläggningen utan att det krävs särskilda anordningar. Höjdförhållanden kan
emellertid göra det omöjligt att avleda spillvatten med självfall till den allmänna
anläggningen. Då krävs att avloppspump installeras för att fastighetens
spillvatteninstallation ska kunna användas på avsett vis.
Ett LTA-system (Lätt TryckAvlopp) består av små pumpenheter, ofta en per fastighet,
som i de flesta fall placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse som
ska betjänas av systemet.

Enligt Vattentjänstlagen bekostar VA-huvudmannen pumpenheten, trots att den
oftast placeras inne på fastigheten. Enhetens plats bestäms av VA-huvudmannen.
Fastighetsägaren bekostar nödvändiga anordningar för att sammankoppla
pumpenheten med den övriga installationen.
Fastighetsägaren ombesörjer elförsörjning för drift av pumpenheten, eventuell
uppvärmning av servisledningen fram till förbindelsepunkten samt har det
kontinuerliga tillsynsansvaret.

DAGVATTEN
Dagvatten avleds normalt från byggnaden via samlingsbrunn med sandfång och
vattenlås till den allmänna anläggningen och därifrån vidare till närmaste sjö eller
vattendrag utan rening. Fastighetsägaren är ansvarig för att anläggningen är rätt
dimensionerad. Rensar man hängrännorna minskas risken för stopp. Sandfång ska
slamsugas regelbundet så att funktionen upprätthålls.
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LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten
LOD innebär att dagvatten infiltreras på tomten för att
minska påverkan på reningsverk och vattendrag,
dessutom minskar risken för grundvattensänkning.
Den enklaste LOD-anläggningen är ett stuprör med
utkastare till en gräsmatta som lutar från huset. En
annan lösning är att avleda vattnet till en grus- eller
sandbädd på tomten, så kallad stenkista.
Ta kontakt med Sörmland Vatten för ytterligare information.
Spill- och dagvatten från annat än hushåll
Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från
hushåll. Reningsverken är enligt Vattentjänstlagen inte skyldiga att ta emot spill- och
dagvatten som kan skada reningsprocessen. Miljöfarliga ämnen ska inte tillföras
avloppssystem eftersom de påverkar reningsprocessen, slammet och recipienten.
Avloppsvatten som inte är behandlingsbart i reningsverken ska renas i egen
anläggning innan avledning sker till den allmänna anläggningen. Andra alternativ är
sluten process eller omhändertagande som farligt avfall.
För industrier, verkstäder och restauranger med flera finns särskilda regler om vad
som får släppas till kommunalt spill- och dagvatten. Kontakta Sörmland Vatten vid
tveksamhet.
Den som vill avleda spillvatten är skyldig att informera om sin verksamhet så att VAhuvudmannen kan bedöma om utsläppen är acceptabla för ledningsnät och
avloppsreningsverk. VA-huvudmannen kan begära att abonnenten utför egenkontroll
av sin verksamhet i form av provtagning och journalföring. VA-huvudmannen har
även rätt att låta undersöka VA-installationen och utföra den provtagning som anses
nödvändig. Provtagning och analys bekostas av abonnenten.
Bensin-, olje- och fettavskiljare ska ses till regelbundet av fastighetsägaren så att de
alltid fyller avsedd funktion.
Borrning för installation av bergvärmepumpar har på senare tid blivit vanligt.
Borrvattnet som bildas vid borrningen innehåller borrkax/slam från det urborrade
berget. Borrkaxet/slammet blir snabbt en deg och kan bilda hårda bestående
avlagringar om det avleds i ledningarna. Detta kan orsaka stopp och nedsatt
avledningsförmåga. Borrkax/slam från bergvärmeborrning får därför inte tillföras
brunnar, ledningssystem eller diken.
Kontakta omedelbart Sörmland Vatten om det inträffar en olyckshändelse som
medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra
miljöfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan
vidtas för att förhindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbetsmiljön
och naturen.
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ÖVERSVÄMNING
Kommunens huvudledningar är dimensionerade för bästa funktion vid normal drift
enligt gällande föreskrifter (ABVA). Trots detta kan problem med uppdämning i
ledningar och översvämning i till exempel källare ske i samband med extrema regn
och hastig snösmältning.
Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir
uppdämning i ledningsnätet. VA-huvudmannen är ansvarig endast om VAhuvudmannen begått något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter.
Vid separerat ledningssystem orsakas en översvämning vanligen av stopp i
fastighetens spillvattenservis eller av stopp i kommunens spillvattenledning. En
annan orsak kan vara att dagvattenledningar felaktigt är kopplade till spillvattenledningar inom fastigheten.
Felkopplingar kan medföra att spillvattenledningen blir överbelastad eftersom den är
dimensionerad att ta hand om enbart spillvatten. När ledningen överbelastas finns
det risk för att regnvattenblandat spillvatten tränger upp exempelvis genom golvbrunnarna i källaren och orsakar stora skador. Felkopplingen inom fastigheten
innebär att fastighetsägeren är medskyldig till eventuella översvämningsskador.
Kontakta gärna Sörmland Vatten vid frågor.
Tänk på att källartrappor skall ha en kant som hindrar dagvatten från att rinna ner
från kringliggande mark. Det bör även finnas tak över källartrappan. Begränsa också
mängden vatten som rinner i garagenedfarten genom att ha så liten hårdgjord yta
som möjligt ansluten hit.
Hur förebygger du översvämningsskador?
För att förhindra översvämning orsakade av ytvatten
bör marken närmast huset luta utåt, från huset.
Det bör finnas tak över källartrappor och dräneringen
ska fungera tillfredsställande. I källare och lågt liggande
lokaler kan golvbrunnar innebära risker. Vatten kan
också tränga upp ur toalettstolen och andra avloppsanordningar när de är anslutna till en spillvattenledning
där felaktiga inkopplingar av dagvatten skett. Se därför
till att värdefulla och känsliga ägodelar inte förvaras i
källare som har golvbrunn. Undvik att placera saker direkt på golvet.
Det är viktigt att fastighetsägaren har kännedom om hur fastighetens egen VAanläggning fungerar. Samlings- och inspektionsbrunnar på tomten ska vara synliga
eller märkta så att de lätt går att hitta vid servicebehov. Vid eventuell omläggning av
dränering runt huset bör samråd med Sörmland Vatten ske före anslutning till
fastighetens ledningsnät.
För att minska risken för översvämningar kan automatiska eller manuella backventiler
installeras. Automatiska ventiler bör för säkerhets skull också kunna stängas
manuellt. Tänk på att sätta upp anslag om var ventiler finns och hur de används!
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Vad gör du om det blir översvämning?
Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna
om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig
snösmältning:
1. Täck golvbrunnar med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
2. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
3. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
4. Kontakta Sörmland Vatten.
5. Kontakta ditt försäkringsbolag.
6. Dokumentera eventuella skador genom att t ex fotografera.
7. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta
händerna.

ANSLUTNINGSFRÅGOR
Nyanläggning eller omläggning av VAinstallation inom fastighet kan kräva
bygglov eller bygganmälan. Installationer
ska utföras enligt bestämmelser i Boverkets
Byggregler, BBR. Råd och upplysningar
lämnas av Stadsarkitektkontoret som även
tillhandahåller blankett för bygglov och
bygganmälan.
Ansökan om anslutning till vatten och
avlopp görs på särskild blankett som
skickas till Sörmland Vatten. Kontakta
Sörmland Vatten för information och
blankett för servisanmälan. Blanketter
finns även på www.sormlandvatten.se
En förutsättning för att få ansluta sig är att
fastigheten ingår i verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten eller dagvatten.
Verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen fastställs av kommunfullmäktige.
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Regler för anslutning
Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir
betryggande självfall mot ledningar i gata. Varje aktuell nyttighet (spillvatten,
dagvatten och dricksvatten) ska ha egen servis.
I radhus, kedjehus eller motsvarande typ av byggnation skall respektive
lägenhet/bostad förses med egen avstängningsventil som kan stängas utanför varje
lägenhet/bostad.
Inkoppling av servisledningar till bostäder
Endast Sörmland Vattens personal får göra avsättningar för servisledningar, samt
öppna och stänga servisledningar.
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Checklista vid nyanslutning
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Anslutningsanmälan/Servisanmälan lämnas in till Sörmland Vatten.
Servisanmälan behandlas. Besked om anläggningsavgift lämnas till
sökande.
Förbindelsepunkt upprättas och meddelas.
Anläggningsavgiften faktureras.
Inkoppling till förbindelsepunkt utförs av byggherren.
Besiktning av inkopplingen utförs och godkänns av Sörmland Vattens
personal. Om besiktning inte sker står fastighetsägaren för uppschaktning i
området runt förbindelsepunkten samt åtgärdande av eventuella fel i
framtiden.
Återströmningsskydd installeras.
När vattenmätarplatsen med mätarkonsol är färdigställd kontaktas
Sörmland Vatten för besiktning och uppsättning av vattenmätare i
samband med inflyttning.
Vatten från det allmänna vattenledningsnätet får ej användas innan mätare
installerats.
Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten
dokumenteras.

Du som kopplar in kommunalt vatten får inte ha egen vattentäkt ihopkopplad med
kommunalt vatten. Det räcker alltså inte med avstängningsventiler, utan det ska vara
helt åtskilda installationer.

Avstängning av vattenleveransen
Avstängning av vatten kan ske vid utebliven betalning eller om fastighetsägaren inte
följer ABVA och åtgärdar brister efter uppmaning. Till exempel om vatten från egen
brunn är ihopkopplat med den allmänna dricksvattenanläggningen. Finns inte
kommunalt vatten kopplat till fastigheten kan avloppet plomberas vid utebliven
betalning eller vid väsentlig försummelse. Avgift för såväl avstängning som
återinkoppling kommer att faktureras enligt gällande taxa.
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ORDLISTA
ABVA Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och
användning av den allmänna VA-anläggningen.
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller
vattentjänster enligt vattentjänstlagen. VA-anläggningen består till exempel av
vattenverk, reningsverk och ledningar före fastighetens förbindelsepunkt.
Anläggningsavgift Engångsavgift för inkoppling till kommunalt dricksvatten,
spillvatten respektive dagvatten. Avgiften baseras på byggnader, fastighetens
storlek och nytta.
Avloppsvatten Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och
dräneringsvatten.
Boverket Nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och
boende.
Brukningsavgift Årlig avgift som baseras på fast avgift och rörlig avgift. Den rörliga
avgiften baseras på vattenförbrukningen.
Dagvatten Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller
snösmältning och som inte tränger ner i marken.
Dricksvatten Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som
livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.
Dräneringsvatten Vatten som avleds i mark via rörledning, dike eller
dräneringsskikt.
Dämningsnivå Den nivå spillvatten eller dagvatten högst kan vara under extrema
förutsättningar utan att riskera översvämning. Nivån styr höjdsättning av källargolv
eller sockelhöjd.
Enskild VA-anläggning En privat anläggning för dricksvatten, spillvatten eller
dagvatten. Till exempel borrad brunn, trekammarbrunn.
Förbindelsepunkt Den punkt där inkoppling av en fastighets VA-installation till
den allmänna VA-anläggningen sker.
Gemensamhetsanläggning för VA Anläggning som är gemensam för två eller fler
fastigheter. En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning.
Hushållsspillvatten Se spillvatten.
Huvudman Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten
och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall
AB.
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Kylvatten Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.
Ledningsrätt Avtalad rättighet att lägga ner och underhålla allmän VA-ledning på
annans mark. Ledningsrätt upprättas oftast mellan kommun och privatperson genom
lantmäteriförrättning.
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att dagvattnet tas om
hand så nära källan som möjligt.
LTA-pumpenhet Lätt trycksatt avloppssystem, som möjliggör anslutning till
trycksatt ledning.
Lägenhetsavgift Årlig fast avgift per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent.
2

Lägenhetsekvivalent En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 m bruttoarea (BTA).
Ekvivalenter används vid beräkning av anläggnings- och brukningsavgift.
Recipient Vattendrag som används som mottagare av renat eller orenat spillvatten
eller dagvatten, till exempel bäck, sjö eller hav.
Samfällighet Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och
som har gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning.
Sandfång Anordning i brunn som hindrar slam att rinna vidare ut i ledningssystemet.
Servisledning Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till huvudmannens ledning.
Servisventil Huvudmannens ventil för att stänga eller öppna flödet av dricksvatten i
servisledning, till fastighet.
Servitut En avtalad rättighet som är knuten till fastigheten. Ägare har till exempel rätt
att lägga ned och underhålla VA-ledningar som går genom en annan fastighet.
Servitutsavtal upprättas skriftligen mellan berörda parter, oftast privatpersoner.
Avtalet bör registreras i fastighetsregistret.
Spillvatten Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat
hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier.
Spygatt Brunn för avledning av dagvatten.
Statens va-nämnd Rättslig instans som prövar VA-ärenden som överklagas.
Tryckavlopp System där spillvatten inte kan avledas med självfall utan pumpas
vidare.
U-område Område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Uområde regleras i detaljplan.
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VA Vanlig förkortning för vatten & avlopp.
VA-anordning Till exempel brunn, anordning för LOD, dräneringspump, backventil,
ventiler runt vattenmätare m.m.
VA-installation Ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om
förbindelsepunkten.
VA-kollektiv Alla abonnenter som ingår i VA-verksamhetsområdet eller har anslutits
genom avtal.
VA-verksamheten Drift och underhåll av den allmänna anläggningen.
Vattentjänster Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt bortledande av spillvatten och dagvatten.
Vattentjänstlagen Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).
Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Återströmningsskydd Ett skydd för att förhindra vatten att rinna tillbaka till det
allmänna VA-nätet. Kallas även backventil vid vattenledning (den enklaste varianten),
se SS-EN 1717.
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KONTAKTER
Driftstörningar utanför fastighet
Vid stopp i avloppsledningar utanför fastighetsgräns eller problem med dricksvattnet,
gör du felanmälan till Sörmland Vatten: Under kontorstid till Kundtjänst på tfn 0150800 100, övrig tid tfn 0150-800 150
Driftstörningar inom fastighet
Om fel uppstår innanför fastighetsgräns, se ”Gula sidorna” i telefonkatalogen under
”Rörarbeten”. Länspumpning görs av vissa firmor, se ”Gula sidorna” under
”Oljesanering” eller ”Slamsugning”.

Viktiga telefonnummer
Sörmland Vatten

0150-800 100

Flens kommun

0157-190 00

Katrineholms kommun 0150-570 00
Vingåkers kommun

0151-191 00

Länkar
Avloppsguiden

www.avloppsguiden.se

Boverket

www.boverket.se

Håll Sverige rent

www.hsr.se

Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Livsmedelsverket

www.slv.se

Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se

Statens VA-nämnd

www.va-namnden.se

Svenskt Vatten

www.svensktvatten.se

Sörmland Vatten

www.sormlandvatten.se

Vattenmyndigheterna

www.vattenmyndigheterna.se
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linderoths tryckeri 2010

Framtagen i samarbete med:
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vingaker.se

Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

205
(207)

2020-11-03

KS 2020/425

Au § 172

Revidering av allmänna bestämmelser för användande av
Vingåkers kommuns allmänna vatten-och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA)
Arbetsutskottets beslut
l. Arbetsutskottet beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde ska de dokument
som Sörmland Vatten tagit fram som riktar sig till kunderna, finnas med i
beslutsunderlaget.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag av Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt
information till fastighetsägare (ABVA)
3. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram en kvalitetsgaranti avseende bolagets serviceskyldighet mot sina abonnenter.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att
utreda möjligheterna till en kundgaranti för sina abonnenter.
5. Kommunfullmäktige beslutar ge Vingåkers Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta
fram ett informationsmaterial avseende vad som gäller för samfålligheter och deras
anslutningsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (AB VA)
reglerar VA-huvudmannens och V A-abonnentens rättigheter och skyldigheter
gentemot varandra.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) gör ett tilläggsyrkande, att till kommunstyrelsens
sammanträde ska de dokument som Sörmland Vatten tagit fram som riktar sig till
kunderna, finnas med i beslutsunderlaget.

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

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

206
(207)

2020-11-03

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-27
Förslag på allmänna bestämmelser för användande av vatten-och avloppsanläggning
(AB VA)

Protokollsutdrag Ks § 159/2020
Tjänsteskrivelse Vingåker Vatten
Protokoll Vingåker Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

602

vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-03

196
(207)

Tid och plats
Tisdagen den 3 november 2020, kl. 09:00-10.00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset
i Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Lotta Edström, Sörmland Vatten §§ 167 - 169

Distans
Ing-Mari Frössevi, Lennart Andersson, Robert Skoglund och Ralf Hedin deltar på distans via
videolänk.
Paragrafer

167 - 173

Sekreterare
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Charlotte Prennfors
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

197

2020-11-03

(207)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-03

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

.. . .... .... ..

[~.,~~ .. H~~$: ~:::~.~ ...... ............ ...
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

190
(195)

KS 2020/424

Ks § 159

Revidering av allmänna bestämmelser för användande av
Vingåkers kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
Kommunstyrelsens beslut
l1.. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Sörmland Vatten med
uppdraget att dokumentet bör klargöra även bolagets skyldigheter mot sina
abonnenter och om det finns möjlighet till en kundgaranti, blir abonnenter utan
vatten ska det utgå ett avdrag som kompensation. Det bör även klargöras vad som
gäller för samfälligheter och deras anslutningsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna
V
A-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns
VA-anläggningen.
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
A-huvudmannens och VA-abonnentens
V A-abonnentens rättigheter och skyldigheter
reglerar V
VA-huvudmannens
gentemot varandra. Sörm
land Vatten och Avfall AB har tagit fram ett förslag på
Sörmland
reviderad Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna
A).
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABV
(ABVA).
Utskottets förslag till beslut:
l1.. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag av Allmänna bestämmelser för
användande av Vingåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
A).
samt information till fastighetsägare (ABV
(ABVA).

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) yrkar på återremiss med motiveringen att dokumentet bör
klargöra även bolagets skyldigheter mot sina abonnenter och om det finns möjlighet
kundgaranti, blir abonnenter utan vatten ska det utgå ett avdrag som
till en kundgaranti,
kompensation. Det bör även klargöras vad som gäller för samfälligheter och deras
anslutningsavgifter.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning.
propositionsordning. Styrelsen tar först ställning till om
om
ärendet ska avgöras idag eller senare.
Ordförande finner att styrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Besluts underlag
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Förslag på allmänna bestämmelser för VAV A- anläggning
Protokoll från Vingåker Vatten och Avfall

Beslutet skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
sam hällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avfall AB
J usterandes sign
Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

162

2020-10-12

(195)

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

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
§§ 141
- 161
Lennart Andersson (KO)
(KO)§§
141-161
Tommy Bengtsson (M), tjänstg ers.
Leif Skeppstedt (S) tjänstg. 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
§§ 140- 141
Elin Höghielm, ekonomichef
ekonomichef§§
Therese Allard, Sörmland Vatten§§
Vatten §§ 134 - 137
Siri Ward, miljösamordnare §§ 134-137
Hanna Mehaj,
Mehaj , säkerhetsstrateg
Josefin Frank, upphandlingssamordnare §§ 138 -- 140
§§ 134Claes Pohlmann, trafikingenjör
trafikingenjör§§
I 34- 136
I 36

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

Paragrafer

134 - 162

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

163
(195)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för anslagsuppsättande

2020-10-22

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydl
igande
Namnförtydligande

.············b·~~~
....... ....b. ~~~~......................
. . . ..
Emma Bergström

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
bestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

171
(xx)

Kf §

KS 2020/699

Nominering av representant till Leader Sörmlands LAG
(Lokal Aktionsgrupp)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera Monica Granström (S) som representant
till Leader Sörmlands LAG, (Lokal aktionsgrupp).
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Andersson (MP) har avsagt sig uppdraget som representant i styrelsen för
Leader Sörmland.
LAG/styrelsen (Lokal Aktionsgrupp/styrelsen) ansvarar för föreningen Leader
Sörmlands angelägenheter och är föreningens verkställande och beslutande organ, när
föreningsstämman inte är samlad. LAG/styrelsen beslutar å föreningens vägnar i alla
ärenden inklusive beslut avseende ansökan om projektmedel.
Föreningsstämman väljer LAG/styrelse. Styrelsen består av 24 ledamöter inklusive
ordförande och vice ordförande. LAG/styrelsens ledamöter skall utses med:
· En representant från vardera kommunen (offentlig)
· En representant från frivilligverksamhet (ideell) i vardera kommunen
· En representant från näringsverksamhet (privat) i vardera kommunen
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-11-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

172
(xx)

Kf §

KS 2020/635

Sammanträdestider för 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2021
för kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2021
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning till
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
16

4

KS arbetsutskott
Tisdagar kl. 09.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00

12
9
16
13
25

25
22
29
26

8
19

7

5

17
28
26
23

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

21

30
13
25
22

11
8
6

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-06
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-06
Handläggare

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

KS 2020/634

Sammanträdestider 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen,
arbetsutskottet och folkhälsoberedningen.
2. Föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider
för 2021 för kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2021
för folkhälsoberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Personalutskottet sammanträder vid behov i anslutning till
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott
Månad

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Folkhälsoberedning
Tisdagar 10.00
16

4

KS arbetsutskott
Tisdagar kl. 09.00

Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00

12
9
16
13
25

25
22
29
26
7

5

17
28
26
23

Kommunfullmäktige
Måndagar kl. 14.00

8
19
21

30
11
8
6
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Övriga möten
Dialog 1 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

8 mars

Dialog 2 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

17 maj

Dialog 3 (heldag för, presidier, chefer och bolag)

18 oktober

Ärendets beredning
Ärendet har stämts av med kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande samt ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Påverkas inte av beslutet.

Påverkas inte av beslutet.

Påverkas inte 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.

"[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]"

"[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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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

173
(xx)

Kf §

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

KS 2020/701 – Granskning av Vårdförbundet Sörmlands delårsbokslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

619

Granskningsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Översiktlig granskning av
delårsbokslut
per den 31 augusti 2020
Vårdförbundet Sörmland

Building abeUer
wOll"king world
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1.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har EY granskat
Vårdförbundets delårsbokslut för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31 . Granskningens och
revisionsrapportens syfte är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut.
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning . Dessa mål skall
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Granskningen av delårsrapporten är en översiktlig granskning och den är väsentligt begränsad
i förhållande till en revision av årsbokslutet.
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om:
o

resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat.

Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och med utgångspunkt från den
översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar/iakttagelser:
o

Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets resultat och
ställning per 31 augusti 2020.

o

Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2020. Det
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.

o

I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat vad gäller
verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är
tillfredsställande , dock innehåller delårsrapporten ingen tydlig och samlad
bedömning/prognos avseende om god ekonomisk hushållning förväntas uppnås för
räkenskapsåret.

2
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund

EY har av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland fått i uppdrag att
genomföra en översiktlig granskning av Vårdförbundets delårsrapport per den 31 augusti
2020.

2.2

Granskningens syfte, omfattning och metod

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska en delårsrapport och lämna en bedömning
över denna till fullmäktige . Fullmäktige ska behandla revisorernas bedömning i samband med
behandlingen av delårsrapporten. När det gäller Vårdförbundet Sörmland är det fullmäktige i
respektive medlemskommun som har att behandla revisorernas uttalande.
Vårdförbundets förtroendevalda revisorer har uppdragit till EY att genomföra en översiktlig
granskning av förbundets delårsrapport per 2020-08-31 som underlag för den bedömning som
revisorerna ska göra. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed samt med
beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen.
Granskningen är således begränsad i jämförelse med en granskning av ett årsbokslut.
Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig och bygger på intervjuer
med berörda tjänstemän , analytisk granskning av resultaträkningen och andra relevanta
dokument, jämförelser mot budget och föregående år, en rimlighetsbedömning av
balansräkningens väsentligaste poster, prognosunderlag samt måluppfyllelse.
Rapporten är begränsad till väsentliga iakttagelser.

3.

Rättvisande räkenskaper

3.1

Bokslutsprocessen

Redovisningsprinciper
Bokslutet är väl dokumenterat. Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning bedöms i allt väsentligt beaktas.

3
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3.2

Kommentarer till resultatet för perioden januari-augusti 2020

Redovisning i tkr

202:0-08:

2019-08

Verksamh etens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivn ingar

21102 -

2400n

545 -

557

Verksamhetens nettokostnad

17 410 -

18 766

Ans lag för köpt ve rksa mhet
Finansiell a intäkter
!Fi nansiella kost nader
Orealiserade vinster

19 6:07

2:0 825
1.:06

Periodens resultat

4238

74

5790

42.5 332
15,B

31
1088
3222

Per den 31 augusti 2020 redovisar
Vårdförbundet ett överskott på
1 513 tkr. Helårsprognosen för 2020
visar ett överskott på 800 tkr vilket
kan jämföras med budgeterat
resultat för 2020 på 393 tkr.
Budgetavvikelsen bottnar främst i
lägre
prognostiserade
verksamhetskostnader samt att
familjerådgivningen visar ett större
överskott jämfört med budget. Den
justerade bedömningen i prognosen
bottnar bland annat i erhållna
ersättningar från staten under

perioden för Covid-19 och lönebidrags-ersättningar.
Periodens resultat är 1 709 tkr lägre än resultat samma period föregående år, vilket främst
beror på att verkligt värde på finansiella instrument är lägre i år jämfört med föregående år.

3.3

Kommentar till balansräkningen

Nedan kommenteras specifika poster i balansräkningen.
Tkr

Tillgångar
MaiterieUa an läggn ingstillgångar
!Finansiella anläggn ingstillgångar
Kortfristiga placeringar
Likvi da medel
Övriga omsättn ingstillgångar
Summa

2020-08-3'0 2019-12-3.1

7681

8 199

542.

513

14494

13458

933

559,7

784'9

2.479

31499

10346

202:06

18693
11 653
30346

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Kortflfistiga sku lder
112:93
314'9,9
Summa
L--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--l

Under perioden har inga större
investeringar
genomförts,
det
bokförda värdet har minskat med
årets avskrivningar. Den avyttrade
anläggningen Gläntan var i stort
sett helt avskriven.
Kortfristiga placeringar värderas till
verkligt värde i enlighet med
redovisningsprinciper.
Likvida medel betydligt lägre
jämfört
med
föregående
år,
samtidigt
är
ovnga
omsättningstillgångar högre. Detta
beror på kundfordringar som är

obetalda idelårsbokslutet.
Vi har granskat ett urval av poster för kontroll av periodiseringar som är gjorda i
delårsbokslutet. Vi bedömer att väsentliga poster är periodiserade utom semesterlöneskuld
och upplupna löner, som har redovisats med samma belopp som i senast avlämnad
årsredovisning .
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4.

God ekonomisk hushållning

4.1

Finansiella mål

Vårdförbundet i Sörmland har två finansiella mål. I tabellen nedan redovisas de två finansiella
målen och utfallet i delårsrapporten.
Mål
Att under 2020 uppnå ett positivt
resultat med lägst 1 % av
omsättningen.

Utfall delår
Bedömningen är att det finansiella
målet att uppnå ett positivt resultat med
lägst 1 % av omsättningen kommer att
uppfyllas.

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2019 - 2021 ej understiga
11 mkr.

Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

Bedömning
Delårsrapporten visar att de finansiella målen bedöms vara uppfyllda i årsbokslutet.

4.2

Balanskrav

I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för
räkenskapsåret 2020. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid
räkenskapsårets utgång.
Bedömning
Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. Det är dock inte
helt tydligt i förvaltningsberättelsen hur helårsprognosen förhåller sig till budgeten.

4.3

Mål för verksamheten

Vårdförbundet Sörmland har tre inriktningsmål för 2020:
1. Vårdförbundet Sörmlands arbete med
verksamheten ska alltid vara uppdaterat.

kvalitetslednings-systemet för hela

2. Samtliga verksamheter ska utbildas i HBTQ-frågor.
3. Samtliga verksamheter
evidensbaserad praktik.

inom

Vårdförbundet

Sörmland

ska

tillämpa

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen.
Vårdförbundet Sörmland har även fyra miljömål för 2020:
•
•
•
•

Miljömål:
Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än nuvarande
Rengöringsmedel ska vara miljömärkta
All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor
Atervinning av avfall genom källsortering

Uppföljning av miljömålen sker i årsredovisningen.
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Vårnäs behandlingshem
Verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom
uppföljningen skall ha uppnått en
stadigvarande drogfri het samt vara aktiva i
självhjälpsgrupper två år efter avslutad
behandling .
Öka informationen och marknadsföringen
mot medlemskommuner och externa
köpare. Minst fem större
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen
per år.

Utfall delår
Uppföljning görs en gång per år i
samband med årsredovisningen

Målet ej uppnått.
Beskrivning av åtgärd finns .

Att genomföra kvalitetsmätning genom att
erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en
IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med
behandlingens olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen skall
uppgå till minst 75 % av enkätens
maxpoäng.

Vid delåret upplevde sig 76,6%
patienterna nöjda med behandlingen .
Målet uppnått.

Minska andelen patienter som avbryter
behandlingen .

Målet är ej uppnått.
Inga åtgärder finns beskrivna för att nå
måluppfyllelse.

Öka kompetensen hos vårdgivande
personal.

Målet delvis uppnått.
Utbildning pågår.

Gläntans behandlingshem

Verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn .

Öka informationen och marknadsföringen
mot medlemskommunerna.
Minst fem större
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen
per år.

Öka kompetensen hos vårdgivande
personal.
Förbättra samverkan med Region Sörmland.

Utfall delår
Målet ej uppnått.
Inga åtgärder finns beskrivna för att nå
måluppfyllelse. Gläntans
behandlingshem har inte bedrivit någon
verksamhet sedan juni 2020, efter
beslut om nedläggning .
Målet ej uppnått.
Inga åtgärder finns beskrivna för att nå
måluppfyllelse. Gläntans
behandlingshem har inte bedrivit någon
verksamhet sedan juni 2020, efter
beslut om nedläggning .
Målet delvis uppnått.
Utbildning pågår
Målet uppnått.
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Familjerådgivningen
Verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska
uppleva att deras livssituation,
gällande relationen, ska ha
förbättrats efter samtalen med
familjerådgivare.

Utfall delår
Uppföljning av verksamhetsmålen sker
i årsredovisningen

Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i
kontakten med familje-rådgivningen .

Uppföljning av verksamhetsmålen sker
i årsredovisningen

Fortsatt samverkan med mödravård samt
familje- och barnavårdscentraler.

Uppföljning av verksamhetsmålen sker
i årsredovisningen

Få fler med relationsproblem att ta en tidig
kontakt för rådgivning.

Uppföljning av verksamhetsmålen sker
i årsredovisningen

Det finns tre inriktningsmål och fyra miljömål för år 2020. Uppföljning av samtliga inriktningsmål
och miljömål följs upp i samband med årsredovisningen.
För
verksamheterna
Vårnäs
behandlingshem,
Familjerådgivningen finns totalt 13 verksamhetsmål.
•
•
•
•

Gläntans

behandlingshem

och

Två verksamhetsmål är uppfyllda
Två verksamhetsmål är delvis uppfyllda
Fyra verksamhetsmål är ej uppfyllda
Fem verksamhetsmål följs upp i samband med årsredovisningen

Bedömning
Vår bedömning är att saknas beskrivning över vilka åtgärder som planeras vidtas för att nå
måluppfyllelse för ett antal mål som bedöms som ej uppfyllda. När ett mål ej är uppfyllt bör det
i delårsrapporten tydligt framgå vilka åtgärder som planeras att vidtas för att nå måluppfyllelse.
Dock noteras det att beslut är taget om att nedläggning av Gläntans behandlingshem, därav
har inga vidare åtgärder vidtagits för att nå måluppfyllelse.
Delårsrapporten innehåller ingen tydlig och samlad bedömning/prognos avseende om god
ekonomisk hUShållning förväntas uppnås för räkenskapsåret. Bedömningen ska baseras på
en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och de finansiella
målen. I delårsrapporten framgår att flertalet av målen följs upp i samband med årsbokslutet.

Katrineholm den 26 oktober 2020

:ht(ft1 ~~0---

a~nY~IOmOnsson
Auktoriserad revisor

a//!1~3JM~
I

Ulrika Strånge
Certifierad kommunrevisor
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

174
(xx)

Kf §

KS 2020/706
KS 2020/709

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Christina Hallin (MP) från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i kultur-och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige Britt-Marie Johansson (V)) från sitt uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Christina Hallin (MP) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i kultur-och fritidsnämnden.
Britt-Marie Johansson (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-11-04
Begäran om entledigande 2020-11-06
Beslutet skickas till
Berörda
Kultur-och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Högsjö den 4 November 2020

Till Kommunfullmäktige i Vingåker.
Jag avsäger mig uppdraget som ordinarie ledamot i Kultur
och Fritidsnämnden.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

175
(xx)

Kf §

KS 2020/682
KS 2020/706
KS 2020/709

Fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rättelse angående kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 § 111,
Kommunfullmäktige utser Roger Larsson (M) till vice ordförande i styrelsen för
Vingåker Vatten och Avfall AB och inte Vingåker Kraft AB.
2. Kommunfullmäktige utser xx (MP) till ordinarie ledamot i kultur-och
fritidsnämnden efter Christina Hallin (MP).
3. Kommunfullmäktige utser xx (V) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter
Britt-Marie Johansson (V).
Sammanfattning av ärendet
Ny vice ordförande i styrelsen för Vingåker Vatten och Avfall AB behöver utses. I
protokollet för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26 § 111 står det felaktigt
att Roger Larsson (M) utses till vice ordförande i Vingåker Kraft AB när det ska vara
Vingåker Vatten och Avfall AB.
Christina Hallin (MP) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i kultur-och fritidsnämnden.
Britt-Marie Johansson (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kf § 111/2020
Begäran om entledigande 2020-11-04
Begäran om entledigande 2020-11-06
Beslutet skickas till
Vingåker Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Kultur-och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Berörda
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

631

vingaker.se

Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatu
m

2020-10-26

Kf § 111

147
(147)

KS 2020/505
KS 2020/181
KS 2020/681
KS 2020/682
KS 2020/684

Fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
lI.. Kommunfullmäktige utser Leif Svensson (V) till ny ersättare ii valberedningen
efter Märta Bolzek (V).
2. Kommunfullmäktige utser Enrique Oiaz (KO) till ny ersättare ii
valberedningen efter Bo Sävhammar (KO).
(KO).
3. Kommunfullmäktige utser Bo Ljungström (M) till vice ordförande ii styrelsen för
AB Vingåkershem.
Vingåkershem .
4. Kommunfullmäktige utser Bo Ljungström (M) till vice ordförande ii styrelsen för
Vingåkers Kommunfastigheter AB.
5. Kommunfullmäktige utser Bo Ljungström (M) till vice ordförande ii styrelsen för
Vingåker Kraft AB.
6. Kommunfullmäktige utser Roger Larsson (M) till vice ordförande ii styrelsen för
Vingåkers Kraft AB.
7. Kommunfullmäktige utser Roger Larsson (M) till ordinarie ledamot ii Sörmland
7.
Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
Märta Bolzek (V) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare ii valberedningen.
Bo Sävhammar (KO) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare ii valberedningen.
Ny vice ordförande ii styrelsen för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter
AB, Vingåkers Kraft AB, Vingåker Vatten och Avfall AB samt en ordinarie ledamot ii
Sörmland Vatten och Avfall AB behöver utses.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-09-11
Begäran om entledigande 2020-03-11

Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåker Kraft AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Berörda
Förtroendeman naregistret
Förtroendemannaregistret

HR
Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Kommunfullmäktige
Komm u nfu Il mäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

125
(147)

Tid och plats
Måndagen den 26 oktober 2020, kl. 14.00 --16:55
16:55 Abrogården
Åbrogården,, stora salen i Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Ateg
Åteg (S), I:e
1 :e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S)
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Olle Olsson (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Therese Palm (S)
Ulrika Grave (SO)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Mats Karlsson (SO)
Louise Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)
Lilija Eriksson (SO)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Roger Larsson (M)
Christer Nodemar (M)
Marika Björkdal (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Bertil Kristoffersson (C)
Tiina Rokka (V)
Diaz (KO)
Enrique Oiaz
Anders Lundström (VTL)
Håkan Östlund (MP)
Irene Sandqvist (-)

Erika Rask (S)
Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Christina Hallin (MP)
Lola Östlund (MP)
Per-Erik Eriksson (SO)
Elizabeth Gillerstrand (C)

Övriga deltagare
Anna Olsson, sekreterare
Emma Bergström, sekreterare 2
Sören Ericsson, ordf ii kommunrevisionen §§ 97
Maria Pestrea, kommunikationschef §§ 98
Dag Wallströmer, socialchef
socialchef§§ 99
Elin Höghielm, ekonomichef
ekonomichef§§ 104

Paragrafer

95-111

Datum för justering

2020-11-04

Sekreterare

& /I/1/J/J ~
.. ..t;V.Uf/t/&#J
~ .. ....... .
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Ordförande

Justerande
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Kommunfullmäktige

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

126
126
(147)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Datum för anslagsuppsättande

2020- 11 -05
2020-11-05

Datum för anslagsnedtagande

2020-1 1-27
2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

~~

.. ~
.......................... . .. .
.........
~ ······························

Anna Olsson

Utdrags bestyrkande
best yrkande
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Högsjö den 4 November 2020

Till Kommunfullmäktige i Vingåker.
Jag avsäger mig uppdraget som ordinarie ledamot i Kultur
och Fritidsnämnden.
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