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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 7 december 2020, kl. 14:00

Plats:

Stora Salen, Åbrogården samt Teams.

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Kommunikation Sörmland Vatten
2. Lägesrapport upphandling
3. Den smarta Vingåkersbygden
4. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
5. Kultur- och fritidsnämnden redovisar svar på frågor
6. Information från KLF
7. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
8. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Ärenden till kommunstyrelsen
9. Inrättande av ungdomsråd
10. Instruktioner till stämmoombud för 2021
11. Projektplan för framtagande av ny renhållningsordning
12. Tung trafik på Bondegatan
13. Rätt fart i staden
14. Uppföljning av granskning av kommunens bilpool
15. Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor
16. Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt – Västra Sörmlands räddningstjänst
Ärenden till kommunfullmäktige
17. Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
18. Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
19. Svar på medborgarförslag om att dämpa hastigheten på Storgatan
20. Svar på medborgarförslag om sittplatser i Tennisparken
21. Utökning av verksamhetsområde för VA, Storgölet Baggetorp
Anmälningsärenden
22. Delegationsbeslut
23. Delgivningar
Övrigt
24. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragande
Sörmland Vatten
Upphandlingsamordnare
Samhällsstrateg
Kfn ordf.
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

235
(xx)

2020-12-07

Ks §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

236
(xx)

2020-12-07

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den xx kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

237
(xx)

2020-12-07

Ks §

Kommunikation – Sörmland Vatten
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

238
(xx)

2020-12-07

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

239
(xx)

2020-12-07

Ks §

Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Information presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

240
(xx)

2020-12-07

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av följande beslutsärenden:
-

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

241
(xx)

2020-12-07

Ks §

Kultur- och fritidsnämnden redovisar svar på frågor
enligt uppsiktsplikt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor till kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med sin uppsiktsplikt. Nämndens ordförande redovisar svar på frågorna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

242
(xx)

2020-12-07

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

243
(xx)

2020-12-07

Ks §

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Kommunchefen presenterar kommunstyrelsens ekonomiska utfall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

244
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/37

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport 2020-11-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

245
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2019/593

Inrättande av ungdomsråd
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens uppdrar till kommunledningsförvaltningen att inrätta ett
ungdomsråd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den beräknade kostnaden på ca 70 tkr för
deltidsuppdraget att leda arbetet med rådet under prövotiden på sex månader ska
tas från ”KS resurs”.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att vid styrelsens sammanträde den 7
juni 2021 redovisa hur arbetet med rådet har gått, föreslå om rådet ska finnas kvar
och hur en fortsatt verksamhet kan bedrivas och finansieras.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag. Att inrätta ett
ungdomsråd är en del i kommunens arbete med att utifrån konventionen skapa
förutsättningar för barn och ungdomar att ha inflytande i kommunen.
Den 11 november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bereda införandet av ett ungdomsråd i
Vingåkers kommun (KS 2019/593). En utredning gjordes om förutsättningarna för ett
hållbart arbete med ungdomsråd (KS 2019/593, FHB § 21). En viktig del är att det
finns en vuxen som ansvarar för arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-16
Ks § 220/2019 - Beslut: kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att
bereda ett införande av ett ungdomsråd i Vingåkers kommun.
Ks § 593/2019 - Tjänsteutlåtande ”Analys av förutsättningar för ett långsiktigt och
hållbart arbete med ungdomsråd”
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten
Personalenheten
Folkhälso- och hållbarhetsstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-16
Handläggare

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

KS 2019/593

Inrättande av ungdomsråd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1.
2.
3.

Kommunstyrelsens uppdrar till kommunledningsförvaltningen att inrätta ett
ungdomsråd.
Kommunstyrelsen beslutar att den beräknade kostnaden på ca 70 tkr för
deltidsuppdraget att leda arbetet med rådet under prövotiden på sex månader
ska tas från ”KS resurs”.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att vid styrelsens sammanträde
den 7 juni 2021 redovisa hur arbetet med rådet har gått, föreslå om rådet ska
finnas kvar och hur en fortsatt verksamhet kan bedrivas och finansieras.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag. Att inrätta ett
ungdomsråd är en del i kommunens arbete med att utifrån konventionen skapa
förutsättningar för barn och ungdomar att ha inflytande i kommunen.
Den 11 november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bereda införandet av ett ungdomsråd i
Vingåkers kommun (KS 2019/593). En utredning gjordes om förutsättningarna för ett
hållbart arbete med ungdomsråd (KS 2019/593, FHB § 21). En viktig del är att det
finns en vuxen som ansvarar för arbetet.
Ärendets beredning
Ärendet har bretts av folkhälso- och hållbarhetsstrategen i samråd med
ekonomienheten, kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, HR, rektor på
Slottsskolan 7-9, samt kommunchef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I detta tjänsteutlåtande används ordet ”ungdomsråd” som benämning på ett forum för
barn- och ungdomsinflytande eftersom det ordet är vanligt när kommuner arbetar med
ungdomsinflytande. När rådet i Vingåker har inrättats kommer deltagarna själva att
kunna påverka vad benämningen ska vara och hur barn- och ungdomsinflytandet ska
ske rent konkret.
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad i svensk lag. Konventionen är
tydlig i att alla barn har rätt till inflytande när det handlar om sådant som rör barnet.
Vuxna har skyldighet att ta reda på barns åsikter och beakta dessa. Att inrätta ett
ungdomsråd i Vingåker är en del i kommunens arbete med att utifrån konventionen
skapa förutsättningar för barn och ungdomar att ha inflytande i kommunen.
Ett forum för barns inflytande ger barn och unga en chans att diskutera viktiga frågor
med den politiska ledningen, att anordna egna aktiviteter och fungera som råd till
tjänstemän i beslut där ett barn- och ungdomsperspektiv är relevant. En utredning har
gjorts om vad som är viktigt för ett framgångsrikt och hållbart arbete med barn- och
ungdomsinflytande (KS 2019/593, FHB § 21).
Att inrätta ett forum för barn- och ungdomsinflytande är även en folkhälsoinsats då
inflytande och delaktighet samt känslan av sammanhang är viktigt för hälsan. Ett
ungdomsråd kan stärka individers självkänsla samt öka framtidstron hos unga genom
känslan av egenmakt.
Förvaltningens ståndpunkt
Det skulle ha ett stort värde för kommunen att ha ett ungdomsråd. Den största
utmaningen är sannolikt att skapa ett forum som består över tid. Förvaltningen menar
därför att rådet bör inrättas för en prövoperiod på sex månader, så att det sedan ska
finnas ett bra underlag för beslut om en eventuell mer långsiktig satsning.
Förvaltningen anser också att det är viktigt att det finns en vuxen person som ansvarar
för rådet. Sådan kompetens finns i organisationen.
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avsätter medel för en tjänst på 25%
för att säkerhetsställa att ungdomsrådet under ett halvår får en bra start och kommer
igång. Arbetet i funktionen bör starta den 1 januari 2021.
Innan perioden är slut kommer förvaltningen göra en utvärdering av hur arbetet gått
och vilka resurser som krävs för att verksamheten ska vara långsiktigt hållbar. För att
undvika onödiga uppehåll i processen bör även beslut om att eventuellt permanenta
rådet så att det ingår i kommunens organisation tas innan halvåret har gått.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för en tjänst på 25% under 6 månader, ca 70 tkr, tas ur kommunstyrelsens
resurs för oförutsedda kostnader. Ansvarskod 11011000. Det bör även täcka andra
mindre kostnader utöver personal.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ks § 220/2019 - Beslut: kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att
bereda ett införande av ett ungdomsråd i Vingåkers kommun.
Ks § 593/2019- Tjänsteutlåtande ”Analys av förutsättningar för ett långsiktigt och
hållbart arbete med ungdomsråd”
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten
Personalenheten
Folkhälso- och hållbarhetsstrategen

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

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

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

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

Ett inkluderande samhälle med möjlighet till
inflytande bidrar till en ökad trygghet och
tillit till kommunen och dess verksamheter.

Barn- och ungdomsinflytande bör vara en
viktig del i landsbygdsutvecklingen, både i
arbetet med tätorten och glesbygden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Att ge barn- och unga erfarenhet och en kunskap
om hur beslutsprocesserna och hur en politisk
styr organisation fungerar är en bra erfarenhet att
ta med sig in i vidare studier och arbetslivet.

Känslan av sammanhang är viktigt för vårt
välbefinnande. Att ha inflytande och kunna påverka
stärker individen självkänsla och bidrar till ökad
psykisk hälsa.
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Att ge barn- och unga erfarenhet och en kunskap om
hur beslutsprocesserna och hur en politiskt styrd
organisation fungerar är en bra erfarenhet att ta med
sig in i vidare studier och arbetslivet.
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Att ge barn och unga inflytande i beslutsprocesser
bidrar till ökad jämlikhet oavsett ålder.

Genom att stötta unga att bli del i det demokratiska
samhället i större utsträckning skapar vi även en
hållbarare samhälle.
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Demokrati fungerar bäst när alla får möjlighet att
uttala sig, barn och unga måste få möjlighet att få
sin röst hörd då dom representerar en stor del av
våra invånare.

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

Ungdomar har fått uttrycka sig i frågan på kommunstyrelsen. Dom har även
uttryckt sin mening i media.
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 ☐

Beslutet kan bidra till att fler barn och ungas rätt till likvärdiga villkor beaktas
oftare.
På vilket sätt?
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
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Folkhälsoberedningen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-02-18

Fhb § 4

6 (11)

KS 2019/593

Ungdomsråd
Folkhälsoberedningens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att inrätta ett
ungdomsråd.
2. Kommunstyrelsen avsätter 92 000 kr från "KS resurs" för en 50%- tjänst under 7
månader med uppdraget att arbeta med ett råd bestående av ungdomar i Vingåkers
kommun.

Beskrivning av ärendet
2019-11-11 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att bereda införandet av ett ungdomsråd i Vingåkers kommun (KS 2019/593).
Från l januari 2020 blir barnkonventionen inkorporerat i svensk lag. Som en del i
Vingåkers kommuns arbete med barnkonventionen bör vi skapa förutsättningar för
barn och ungdomar att ha inflytande i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en utredning av förutsättningarna för ett
hållbart arbete med ungdomsråd (KS 2019/593, FHB § 21 ). I utredningen finns även
förslag på uppdrag till en vuxen som arbetar med ett råd bestående av ungdomar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-13
Tjänsteutlåtande 2019-09-24
KS § 220/2019

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Folkhälsoberedningen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-02-18

1 (11)

Tid och plats
Tisdagen den 18 februari 2020, kl. I 0.00-11 :00 i sammanträdesrum Hjälmaren på
kommunhuset i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Övriga deltagare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Anna Lejon (M)
Marika Björkdal (M)

Ralf Hedin, kommunchef
Siri Ward, folkhälsosamordnare
Fredrik Skoglund, elevhälsochef
Dag Wallströmer, socialchef
Ghita Sjösteen, samhällsbyggnadschef
Anna Olsson, nämndsekretarare

Paragrafer

1-9

Datum för justering

2aliq~

Sekreterare

Anna ~son

.

-r'

/
0

Ordförande

..... ~~t:ij~·········
Anneli Bengtsson

Justerande

! ~(\

. ... f\1aJ1JkQ . ~dCQI(

.

Marika Björkdal
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Folkhälsoberedningen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-02-18

2 (11)

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

Nämndens namn

Folkhälsoberedningen

Sammanträdesdatu m

2020-02-18

Datum för anslagsuppsättande

2020-02-19

Datum för anslagsnedtagande

2020-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Anna Olsson

Justerandes sign

·,,

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-09-24
Handläggare

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

xxx

Analys av förutsättningar för ett långsiktigt och
hållbart arbete med ungdomsråd
Beskrivning av ärendet
Från 1 januari 2020 blir barnkonventionen inkorporerat i svensk lag. Som en del i
Vingåkers kommuns arbete med barnkonventionen bör vi skapa förutsättningar för att
ungdomar ska kunna bilda ett ungdomsråd som en arena för barn och ungdomar att
uttrycka sin åsikt och vilja i beslut som rör dem. Det är även en chans att diskutera
viktiga frågor med politiken, anordna egna aktiviteter och event samt fungera som råd
till tjänstemän i framtagandet av dokument där ett barn- och ungdomsperspektiv är
relevant. En analys har gjorts för vilka förutsättningar som behövs för ett
framgångsrikt och hållbart arbete med ungdomsråd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av samordnaren för miljö och folkhälsa i samråd med elevrådet i
Slottsskolan 7-9 samt skolpersonal och upplevelseenheten. Samordnaren har även
rådfrågat andra kommuner angående ungdomsråd och fått stöd av
ungdomssamordnaren i Nyköpings kommun angående vuxenstödjares arbetsuppgifter
och förutsättningarna för att arbeta fram väl fungerande ungdomsråd. En grupp av
kommunens feriearbetare presenterade sommaren 2019 förslag på hur man tycker att
ett ungdomsråd ska fungera i kommunen, dessa åsikter har tagits i beaktning vid
analysen.
Bakgrund
Vingåkers kommun har tidigare haft ett ungdomsråd. Enligt en tidigare deltagare som
satt med i ungdomsrådet 2006 löstes ungdomsrådet upp när det vuxenstöd som fanns
bytte tjänst och inte blev ersatt. Rådet var beroende av en vuxen som bland annat
hjälpte till att kalla till möten, spred information om rådet och informerade
kommunens ungdomar att rådet fanns i syfte att få fler intresserade av att delta.
Analys över vilka förutsättningar som behövs för ett hållbart och långsiktigt
arbete med ungdomsråd:
-

Kommunens stöd kommer att vara en förutsättning för att ungdomsrådet hålls
vid liv
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-

-

-

Tillgång till möteslokal.
Ekonomiska medel till material (pennor, papper, tillgång till dator osv.)
Ungdomsrådet ska bjudas in i forum där det får faktisk inflytande och makt
Strukturen på möten ska bestämmas av ungdomarna. Kommunen kan önska
viss struktur för att införskaffa sig åsikter från ungdomarna och skapa en
dialog men ungdomarna ska ha rätt att organisera sig som det passar bäst
under deras egna sammankomster. Risken finns annars att vuxna inkräktar på
demokratin i gruppen.
Vill man använda ungdomsrådet som en del i en beslutsprocess är det viktigt
att tänka på att ungdomsrådet inte är representativ för alla ungdomar i
Vingåker och kan bara tala för sig själva och sitt ungdomsråd.
En vuxenstödjare vilkas uppgifter kommer att vara:
o Stötta i uppstarten av rådet och fortsättningsvis– förklara, inspirera,
besöka klasser, fritidsgården och elevråd för att berätta om syftet och
möjligheter samt kalla in till ett första möte.
o Anpassa sig efter vad rådet vill ha för stöd, exempelvis boka rum,
eventuellt fungera som sekreterare och om rådet önskar det.
o Sitta med i tjänstemannagruppen för folkhälsoberedningen där
vuxenstödet får rapportera hur arbetet går och om ungdomsrådet har
något att framföra till tjänstemannagruppen eller politiker.
o Vara kontakten mellan kommunen samt civilsamhället och
ungdomsrådet
o Ansvara för att motioner från barn och ungdomar i kommunen
kommer fram i rådet (motioner går att maila till rådet eller läggas i
brevlådor som placeras i alla skolor och samlas in av vuxenstödet
inför varje möte. Förslagsvis får alla, oavsett ålder, lämna in förslag.
o Mottaga remisser och övriga frågor från kommunen och ansvara för
att dom förs fram till rådet samt ansvara för att rådets yttranden
lämnas till avsändaren.
o Hjälpa till att sätta upp grundläggande regler för att säkerhetsställa att
mötena är demokratiska och trygga. Alla ungdomar ska kunna komma
till tals och ingen får känna sig kränkt, dåligt behandlad eller
trakasserad.
o Ha koll på budgeten så att den inte överskrids samt informera rådet
om det ekonomiska läget.

Agenda 2030
Arbetet med ungdomsråd knyter an till flera av hållbarhetsmålen.
Mål 3 God hälsa och välbefinnande med delmål 3,4 om att främja psykisk hälsa och
välbefinnande. En förutsättning för välbefinnande är att man känner att man befinner
sig i ett sammanhang och har möjlighet att påverka sin situation.
Mål 4 God utbildning för alla med delmål 4,4 om att öka antalet ungdomar som har
relevanta färdigheter. Delmål 4,7 om att säkerhetsställa att ungdomar har kunskap om
mänskliga rättigheter, jämställdhet samt främjande av en kultur av fred.
Att engagera sig demokratiskt kan exempelvis öka samarbetsförmågan, retorik och
samhällskunskap och förtydliga dom mänskliga rättigheter, framförallt
barnkonventionen.
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Mål 5 Jämställdhet med delmål 5,5 om att försäkra kvinnors fullt och faktiskt
deltagande i lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska,
ekonomiska och offentliga livet. Ett ungdomsråd kan fungera som en viktig första
kontakt med politiska processer, ledarskap och ett forum för alla unga att ta lika stor
”plats” i diskussioner och beslut.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt med delmål 8,6 om att
väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ungdomsråd
kan, som tidigare nämnt, hjälpa till i utvecklingen av olika kompetenser men kan även
bredda individers kontaktnät. Ett brett kontaktnät ökar chansen att finna arbete och
därmed minska ungdomsarbetslöshet.
Mål 10 Minska ojämlikhet med delmål 10,2 om att möjliggöra och verka för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet. Ett ungdomsråd är inte bara ett sätt att ge ungdomar mer inflyttande i
beslutsprocesser utan även ett socialt forum.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen med delmål 16,7 Säkerställa ett lyhört,
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Ett
ungdomsråd kan vara ett sätt att få barn och ungdomar att bli mer inkluderad i
beslutsfattning.
Förvaltningens ståndpunkt
Efter att analyserat varför tidigare ungdomsråd inte varit en hållbar verksamhet anser
kommunledningsförvaltningen att tidigare nämnda punkter är en förutsättning för ett
långsiktigt arbete med ett ungdomsråd.
Ekonomiska konsekvenser och övriga konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser beror på hur man löser uppgiften med vuxenstöd till
ungdomsråd, i fall det finns någon anställd i kommunen som kan ta på sig rollen som
stöd till ungdomsrådet och i fall det behövs extra resurser för att täcka upp eventuella
personalbortfallet.
Övriga konsekvenser är att vi kan få öka barn och ungas inflytande i kommunen samt
förbättra kommunikationen mellan kommunen och våra unga medborgare samt öka
kunskap om demokratiska och politiska processer. Att känna sig delaktig i samhället
är viktigt för både psykisk hälsa och för ökad framtidstro.
Det är viktigt att ungdomsrådet får chansen att ha inflytande för att undvika risken att
dom tappar förtroende eller engagemang. Det är viktigt att beslutsfattare och
tjänstemän visar intresse för ungdomarnas åsikter. Det är en chans för både politiken
och kommunen att visa en ny generation hur vi arbetar och väcka intresse för både
ledarskap, politiskt arbete samt kommunal verksamhet vilket kan inspirera till ökad
utbildningsnivå, fler kommunanställda och politiskt aktiva medborgare i framtiden.
Om det inte finns möjlighet för ungdomar att ge inflytande över frågor som rör dem
kan detta leda till en generation med minskad tillit till kommunen och dess
verksamheter.
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Siri Ward
Samordnare folkhälsa och miljö

Ralf Hedin
Kommunchef
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Instruktioner till stämmoombud 2021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar instruktionerna för kommunens stämmoombud 2021.
2. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att vid behov revidera instruktionen
inför respektive stämma.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun äger flera bolag och är medlemmar i flera föreningar och andra
organisationer dit kommunen skickar ombud för att föra kommunens talan på
bolagstämmor och årsmöten. Ombuden ska föra kommunens talan i frågor som rör
godkännande av årsredovisning, beviljande av ansvarsfrihet etc. För att säkerställa
rättssäkerheten kring kommunens talan på bolagstämmor har en övergripande
instruktion arbetats fram. Instruktionen är generell för samtliga bolag, föreningar och
organisationer. Krävs särskilda ställningstaganden föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott får mandat att utfärda särskilda instruktioner för just den aktuella
stämman.
Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente delegation på att fatta beslut om
instruktioner till representanter vid bolags- och föreningsstämmor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-19
Förslag på instruktioner till stämmoombud för 2021
Beslutet skickas till
Stämmoombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-19
Handläggare

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

KS 2020/734

Instruktioner till stämmoombud 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen antar instruktionerna för kommunens stämmoombud 2021.
2. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att vid behov revidera instruktionen
inför respektive stämma.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun äger flera bolag och är medlemmar i flera föreningar och andra
organisationer dit kommunen skickar ombud för att föra kommunens talan på
bolagstämmor och årsmöten. Ombuden ska föra kommunens talan i frågor som rör
godkännande av årsredovisning, beviljande av ansvarsfrihet etc. För att säkerställa
rättssäkerheten kring kommunens talan på bolagstämmor har en övergripande
instruktion arbetats fram. Instruktionen är generell för samtliga bolag, föreningar och
organisationer. Krävs särskilda ställningstaganden föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott får mandat att utfärda särskilda instruktioner för just den aktuella
stämman.
Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente delegation på att fatta beslut om
instruktioner till representanter vid bolags- och föreningsstämmor.
”Styrfunktion
4 § … - Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.”
Bolagstämmor och årsmöten som berörs
- AB Vingåkershem
- Energikontoret i Mälardalen AB
- Hjälmarens Vattenförbund
- Hjälmarens Vattenvårdsförbund
- Inera AB
- Kommuninvest
- Leader Södermanland
- Mälardalrådet
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-

Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund
Samkultur
Sörmlands Vatten och Avfall
Sörmlands Turistutveckling AB
Sörmlands Sparbank
Vingåkers Vatten och Avfall AB
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kraft AB
Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Ärendets beredning
Instruktioner till stämmoombud har gåtts igenom av kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen för att avgöra om det krävs några förändringar i direktiven från
2020.
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 innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Instruktioner för stämmoombud
Beslutet skickas till
Stämmoombud
Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Kommunen har ekonomiska intressen i flertal
bolag och föreningar. Det är av vikt för en
ekonomi i balans att ombuden för
kommunens talan.

Beslutet bedöms inte påverka.

Flera av bolagen och föreningarna
verksamhet har påverkan på livet på
landsbygden. I dessa frågor kan ombuden
föra kommunens talan.

Beslutet i sig har ingen påverkan på målen
för Agenda 2030 men organisationernas
verksamhet har det och därför är det av vikt
att kommunen har insyn.
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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?

Alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun påverkas indirekt av
företagen/föreningarna då de har en inverkan på platsen de bor.

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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Instruktion till stämmoombud
Stämmobudet ska:
-

Godkänna årsredovisningen/verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020.

-

Godkänna förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt
fastställd balansräkning.

-

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Punkterna ovan gäller under förutsättning av revisorernas tillstyrkan.
Stämmoombudet ska i förekommande fall:
-

Fastställa verksamhetsplan och/eller budget för 2022.

-

Fastställa medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

-

Fastställa arvoden för styrelsen eller andra uppdrag enligt förslag.

I de fall stämmoombudet finner brister eller något av särskilt intresse i underlaget
inför stämman ska ombudet informera kommunstyrelsens arbetsutskott om detta innan
stämman äger rum.
Stämmoombudet ska också efter stämman medverka på kommunstyrelsens
arbetsutskott och redogöra för stämman.
Stämmoombudet ska utöver ovan nämnda rösta och föra talan i vad som kan anses
vara i Vingåkers kommuns intressen.
Instruktionen gäller för stämmor i följande bolag, föreningar och organisationer:
- AB Vingåkershem
- Energikontoret i Mälardalen AB
- Hjälmarens Vattenförbund
- Hjälmarens Vattenvårdsförbund
- Inera AB
- Kommuninvest
- Leader Södermanland
- Mälardalsrådet
- Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund
- Samkultur
- Sörmlands Vatten och Avfall
- Sörmlands Turistutveckling AB
- Sörmlands Sparbank
- Vingåkers Vatten och Avfall AB

1
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-

Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåkers Kraft AB
Östra Sveriges Luftvårdsförbund

2
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Projektplan samt tid – och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta projektplan samt tid – och aktivitetsplan för
revidering av renhållningsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning, med tillhörande avfallsplan. För varje kommun ska det enligt
15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. För att en reviderad plan ska
kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år 2020 med
framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller
för perioden 2018–2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-09
Projektplan
Tid och aktivitetsplan
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-09
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/734

Projektplan samt tid – och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. att anta projektplan samt tid – och aktivitetsplan för revidering av
renhållningsordningen
Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning, med tillhörande avfallsplan. För varje kommun ska det enligt
15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. För att en reviderad plan ska
kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år 2020 med
framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller
för perioden 2018–2022.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag
till renhållningsordning. Framtagande och genomförande är ett samspel med
kommunen som arbetar fram och mål och åtgärder för avfallsplanen och Sörmland
Vatten och Avfall AB som projektleder processen. Projektet kommer att ledas av
Sörmland Vatten och Avfall AB som även leder arbetet med nuvarande avfallsplan.
Sörmland Vatten och Avfall AB har skyldighet att säkerställa att arbetet med att ta
fram förslag till ny renhållningsordning påbörjas i god tid samt att leda processen, i
samspel med kommunerna.
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För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när
det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om
avfallshantering samt kommunens avfallsplan.
För att en reviderad plan ska kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet
påbörjas under år 2020 med framtagande och beslut om en gemensam projektplan.
Nuvarande avfallsplan gäller för perioden 2018–2022. Av erfarenhet från andra
kommuner samt framtagande av tidigare avfallsplaner tar en revideringsprocess två till
tre år att genomföra, från start till dess att kommunfullmäktige fattat beslut.
Vid formulering av mål i avfallsplanen bör kommunen ta hänsyn till mål som bland
annat finns angivna i strategiska planer i kommunen, exempelvis översiktsplan och
klimatplan. Avfallsplanen bör arbetas in med en tydlig koppling till kommunalt och
regionalt reglerade frågor inom områden såsom ekonomi, fysisk planering, energi,
miljötillsyn, infrastruktur och folkhälsa.
Det ställs idag krav på att avfallsplanen även innehåller mål och åtgärder som inte
enbart avfallsorganisationen råder över eller har ansvar för. Det handlar exempelvis
om förebyggande av avfall, nedskräpning och kommunens eget verksamhetsavfall.
Till detta tillkommer kommunikation som en förutsättning för att nå ut till sina
kommuninvånare och inom sin egen verksamhet. Det är därför viktigt att kommunerna
arbetar för att implementera avfallsplanen i ett större sammanhang och att detta tas i
beaktande vid beslut om deltagande i projekt- och styrgrupp.
För att få ett så lyckat revideringsarbete som möjligt behöver kommunerna, i ett
samspel mellan politiker, nämnder och tjänstemän, verka för en bra projektstart genom
ett politiskt beslut som stödjer en bred organisation där flera olika kommunala
funktioner finns representerade. Mål och åtgärder i avfallsplanen bör vara relevanta
och spegla kommunens egna mål och ambitioner för att nå högre i avfallshierarkin och
därmed säkerställa att rådande lagstiftning följs
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsen antar projektplan samt tid – och
aktivitetsplan för revidering av renhållningsordningen. Nuvarande avfallsplan gäller
för perioden 2018–2022. Arbetet med framtagande av ny avfallsplan är därmed
nödvändigt för att ny avfallsplan skall kunna implementeras från 2023.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet kommer kosta i from av personella resurser i form av nedlagt tid, främst av
deltagande i styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupper.
Skäl till beslut
Nuvarande avfallsplan gäller för perioden 2018–2022. Arbetet med framtagande av ny
avfallsplan är därmed nödvändigt för att ny avfallsplan skall kunna implementeras
från 2023.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
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Agenda 2030
Barnchecklista
Projektplan 2020
Tidplan revidering renhållningsordning
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Pontus Lindström
Miljöchef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Se bilaga Agenda 2030.

50

vingaker.se

5 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell
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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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Projektplan
Inledning
Bakgrund
Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag till
renhållningsordning. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunen som
arbetar fram och mål och åtgärder för avfallsplanen och Sörmland Vatten och Avfall AB som
projektleder processen. Projektet kommer att ledas av Sörmland Vatten och Avfall AB som
även leder arbetet med nuvarande avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB har skyldighet
att säkerställa att arbetet med att ta fram förslag till ny renhållningsordning påbörjas i god tid
samt att leda processen, i samspel med kommunerna.
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och
återvinning och består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens
avfallsplan.
För att en reviderad plan ska kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas
under år 2020 med framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande
avfallsplan gäller för perioden 2018–2022. Av erfarenhet från andra kommuner samt
framtagande av tidigare avfallsplaner tar en revideringsprocess två till tre år att genomföra,
från start till dess att kommunfullmäktige fattat beslut.
Vid formulering av mål i avfallsplanen bör kommunen ta hänsyn till mål som bland annat
finns angivna i strategiska planer i kommunen, exempelvis översiktsplan och klimatplan.
Avfallsplanen bör arbetas in med en tydlig koppling till kommunalt och regionalt reglerade
frågor inom områden såsom ekonomi, fysisk planering, energi, miljötillsyn, infrastruktur och
folkhälsa.
Det ställs idag krav på att avfallsplanen även innehåller mål och åtgärder som inte enbart
avfallsorganisationen råder över eller har ansvar för. Det handlar exempelvis om
förebyggande av avfall, nedskräpning och kommunens eget verksamhetsavfall. Till detta
tillkommer kommunikation som en förutsättning för att nå ut till sina kommuninvånare och
inom sin egen verksamhet. Det är därför viktigt att kommunerna arbetar för att implementera
avfallsplanen i ett större sammanhang och att detta tas i beaktande vid beslut om deltagande
i projekt- och styrgrupp.
För att få ett så lyckat revideringsarbete som möjligt behöver kommunerna, i ett samspel
mellan politiker, nämnder och tjänstemän, verka för en bra projektstart genom ett politiskt
beslut som stödjer en bred organisation där flera olika kommunala funktioner finns
representerade. Mål och åtgärder i avfallsplanen bör vara relevanta och spegla kommunens
egna mål och ambitioner för att nå högre i avfallshierarkin och därmed säkerställa att
rådande lagstiftning följs.
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Effektmål
•
•
•
•
•
•

Att öka kommunernas chans att klättra högre upp i avfallshierarkin och gå mot en mer
cirkulär ekonomi.
Öka kommuninvånarnas kunskap och förståelse för kretsloppssamhället.
Underlätta för kommuninvånarna att förstå hur avfallet i kommunen ska hanteras.
Stöd för tillsynsmyndigheten inom kommunen vid dialog med verksamhetsutövare
och hantering av ärenden kopplat till avfallsområdet.
Stöd för driftbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB i sitt uppdrag att ombesörja
kommunernas renhållningsskyldighet.
Att renhållningsordningen blir ett välkänt styrande dokument inom kommunen.

Projektmål
•

Ett förslag till renhållningsordning ska presenteras och förankras i kommunfullmäktige
senast under hösten 2022.

Målparameter
Tid
60 %

Kostnad
10 %

Kvalitet
30 %

Omfattning och metod
Projektet omfattar revidering av renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering i kommunen).
Revidering av renhållningsordningen är ett omfattande arbete som kräver resurser i form av
engagemang och nedlagd tid, främst av styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupper. Även
andra funktioner inom kommunen, organisationer och företag kan behöva involveras för att
lyckas i projektet. På vilket sätt och i vilken omfattning kommer att tydliggöras under 2020.
Vid framtagande av kommande avfallsplan avses konsult anlitas för
avfallslagstiftningsrelaterade frågor såsom miljöbedömning samt utvärdering av
framtagande, organisation och arbetssätt kring nuvarande avfallsplan.
Under år 2020 sker ett förarbete som omfattar utvärdering av nuvarande avfallsplan,
uppstartsworkshop, framtagande av projektplan och beslut om projektorganisation samt
upphandlande av konsult. Efter att arbetet med ny avfallsplan påbörjats fattas beslut i
styrgrupp om kommande avfallsplan fortsatt ska omfatta en fyraårsperiod, såsom nuvarande,
eller om den ska sträcka sig över ett decennium med krav på aktualitetsprövning vart fjärde
år.
Under september till december 2020 sker ett kommunikations- och förankringsarbete inom
kommunerna, ett så kallat ”tidigt samråd”. Detta för att fånga upp önskemål och erfarenheter
i ett tidigt skede. Att samråda med berörda aktörer om mål och åtgärder är en viktig del av
kommande avfallsplanerarbete och underlättar inför det formella samråds- och
utställningsförfarandet. Detta kan ske genom interna diskussioner och politisk förankring i
kommunerna, samt genom möten med externa aktörer. I detta skede kan det vara bra att
även samråda med länsstyrelsen.
3
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Sörmland Vatten och Avfall AB och ägarbolagens styrelser ska under hösten 2020
informeras om kommande arbete med framtagande av ny renhållningsordning. Därtill ska
respektive kommuns kommunstyrelse informeras och besluta om att påbörja arbetet med att
ta fram en ny renhållningsordning samt deltagande i styrgrupp, projektgrupp samt
arbetsgrupper.
Under år 2021 sker framtagandet av själva avfallsplanen. Kommunerna arbetar med de mål
och åtgärder som kommer att ligga till grund för ny renhållningsordning. Intervall för
projektmöten under perioden januari 2021 till december 2021 föreslås vara två möten per
månad. Det kommer att krävas att projektdeltagarna mellan möten arbetar själva eller i grupp
med revideringen. För ett effektivt arbete kommer projektdeltagarna delas upp i mindre
grupper, så kallade arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kommer att arbeta med att ta fram mål
och åtgärder. Intervall för styrgruppsmöten föreslås under perioden januari 2021 till
december 2021 vara en gång varannan månad, detta för en kontinuerlig dialog mellan
projektgrupp och styrgrupp. På dessa möten kommer arbetsgruppens ordförande finnas med
för dragning av mål och åtgärder.
Under år 2022 sker arbetet med samråd och utställning följt av förankring i projekt- och
styrgrupp, i Sörmland Vatten och Avfall AB:s styrelse och ägarbolag samt i respektive
kommuns kommunfullmäktige (KF).
En reviderad renhållningsordning ska vara förankrad i kommunfullmäktige under hösten
2022 för att projektmålet ska vara uppnått.
Den schematiska beskrivningen nedan är en förenklad bild av projektet.

2020

•Utvärdera
•Projektplan
•Tidigt
samråd
•Beslut KS

2021

•Underlag ny
renhållnings
-ordning
•Beslut om
formellt
samråd

2022

•Formellt
samråd
•Antagande
•Kungörelse

Figur 1 Beskriver i stora drag processen revidering av renhållningsordning.
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Avgränsningar
Projektet är avgränsat och omfattar endast arbetet tills förslag till renhållningsordning
presenteras och förankras i kommunfullmäktige, senast under hösten 2022. Projektet är inte
ansvarigt för att genomföra alla åtgärder i avfallsplanen för 2023-.

Tidplan
För att en reviderad renhållningsordning ska kunna finnas implementerad till 2022 behöver
revidering av renhållningsordningen påbörjas under 2020. En reviderad renhållningsordning
ska vara förankrad i kommunfullmäktige under hösten 2022 för att projektmålet ska vara
uppnått. En tid- och aktivitetsplan finns med som bilaga till projektplanen.

Milstolpar
År 2020

År 2021

Aktivitet
• SVAAB informerar styrgruppen och
samhällsbyggnadscheferna informerar
kommunerna
• Framtagande av projketbeställning och
projektplan (SVAAB)
• Framtagande av tid- och aktivitetsplan
• Ordförande i SVAAB; s styrelse och VD
SVAAB begär delegation från KS i FKV att
ge SVAAB i uppdrag att samråda och ställa
ut förslag till ny renhållningsordning.
• Utvärdera nuvarande arbete med
avfallsplan genom enkät till deltagare och
sammanställning
• Styrgruppen beslutar om projektplan och
projektorganisation (övergripande)
• Kommunikation och tidig förankring dvs
tidigt samråd
• SVAAB informerar driftbolag och ägarbolag
om revideringsbehov
• Uppstartsworkshop och sammanställning
• Beslut i respektive kommuns KS om
revidering av renhållningsordning samt
projektorganisation (deltagande).

Planerat datum
Hela 2020

Aktivitet

Planerat datum

•

Arbetsgrupperna arbetar fram förslag till ny
renhållningsordning (arbetsgruppsordf.
kallar och leder mötena) Projektledaren

Jan- juni
Feb- mars
Mars- maj

Juni- aug
Juni
Sep- dec
Sep
Okt
Okt- dec

Jan- maj

5

62

•
•
•
•

•

År 2022

arbetar fram underlagsdokument och övrig
text.
Projektgruppen träffas 4 ggr under våren
(projektledaren kallar och leder mötena)
Styrgrupp träffas 4 ggr under våren
(projektledaren kallar och leder mötena)
Justeringar inför beslut i styrgrupp gås
igenom inför samråd och utställning
Styrgrupp godkänner förslag till ny
renhållningsordning inför samråd och
utställning
Förberedelse och information om samråd
och utställning av ny renhållningsordning på
FKV; s hemsida och SVAAB; s hemsida
Förberedelse och administrera handlingar
inför samråd

Aktivitet
• Samråd (inkl. berörda nämnder) inkluderar
samrådsredogörelse och administration
• Utställning inkluderar sammrådsredogörelse
och administration
• Sammanställning samrådsredogörelse och
uppdatera renhållningsordning efter
inkomna synpunkter
• Godkännande av förslag till ny
renhållningsordning av projekt- och
styrgrupp
• Beslut om antagande av ny
renhållningsordning i KS och KF i (FKV)
• Kungörelse
• Förberedelse och information om antagen
renhållningsordning på FKV; s hemsida och
SVAAB; s hemsida

Jan, mars, maj, juni
Jan, mars, maj, juni
Juni
Aug-sep

Okt- dec

Planerat datum
Jan- mars
April-juni
Juli
Aug- sep

Okt-nov
Dec
Dec 2022 + Jan 2023

Organisation och ansvar
Projektorganisation
En styrgrupp, en projektgrupp och arbetsgrupper arbetar med framtagande av ny
renhållningsordning.
Andra funktioner inom kommunen, organisationer och företag kan behöva involveras för att
lyckas i projektet. På vilket sätt och i vilken omfattning kommer att tydliggöras under 2020.
6
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Vid sidan av revideringen kommer arbetet med genomförande av nuvarande avfallsplan
2018–2022 fortsätta. Arbetet med revideringen och genomförande av nuvarande avfallsplan
kommer, även fortsättningsvis, ske under ledning av projektledare på Sörmland Vatten och
Avfall AB.
KSau, KS, KF

och SVAAB, FVAAB, KVAAB och VVAB

Styrgrupp

Projektgrupp

Arbetsgrupp XX

Arbetsgrupp XX

(Arbetsgruppsordförande = kommunrepresentant)

(Arbetsgruppsordförande = kommunrepresentant)

SVAAB Stöttar deltagarna

SVAAB Stöttar deltagarna

Arbetsgrupp XX

Arbetstgrupp XX

(Arbetsgruppsordförande = kommunrepresentant)

(Arbetsgruppsordförande = kommunrepresentant)

SVAAB stöttar deltagarna

SVAAB stöttar deltagarna

Figur 2 Beskriver i projektorganisationen för avfallsplanarbetet. Samma organisation är aktuellt för projektet
revidering av renhållningsordningen.

Beställare enligt ägardirektiv: VD Sörmland Vatten och Avfall AB
Nedan beskrivs beställarens ansvar:
•
•
•
•

Är projektets ägare.
Ansvarar för effektmål och projektmål.
Godkänner projektets leveranser.
Stöttar projektledaren.

Styrgrupp: KS Flen (Arne Lundberg), ordförande FVAAB (Björn Berglöv),
Samhällsbyggnadschef Flen (Björn Rabenius), KS Katrineholm (Anneli Hedberg), ordförande
KVAAB (Johan Hartman), Samhällsbyggnadschef Katrineholm (Stefan Jansson), KS
Vingåker (Leif Skeppstedt), ordförande VVAAB (Kristina Jonsson), Samhällsbyggnadschef
Vingåker (Ghita Sjösteen) VD SVAAB (Björnar Berg), Affärsområdeschef Renhållning
SVAAB (Ann-Christine Nyberg)
Biträder styrgruppen: Projektledare SVAAB (Therese Allard) och Kommunikatör SVAAB
(xx).
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Styrgruppens ansvar är främst att förankra och förmedla grundläggande miljöpolitiska
principer och att ange ekonomiska och tidsmässiga ramar. Styrgruppen utgörs av högre
tjänstemän och politiker.
Nedan beskrivs styrgruppsdeltagarnas ansvar:
•
•

•
•
•
•
•
•

Fastställer projektplan och säkerställer att denna implementeras i sin egen
organisation/ kommun.
Säkerställer att kommunikation och tidig förankring dvs "tidigt samråd" delegeras till
kommunerna själva att leda och genomföra. Arbetet ska genomförs enligt
kommunikation- och aktivitetsplan.
Tilldelar resurser*.
Säkerställer att projektet ligger i linje med verksamhetens (kommunens) övergripande
mål.
Bedömer resultat och beslutar om projektet ska drivas vidare eller läggas ned.
Beslutar angående förslag och ändringar.
Rapporterar vid behov fortlöpande till kommunernas politiska organ.
Styrgruppen träffas för närvarande ungefär fyra gånger per år. I samband med
revideringen föreslås ett kortare mötesintervall, ett möte varannan månad under
perioden januari till december 2021.
* Som tidigare nämnt kan det bli aktuellt att andra funktioner inom kommunen,
organisationer och företag involveras i revideringsarbetet. På vilket sätt och i vilken
omfattning kommer att tydliggöras under 2020.

Projektledare: Miljö- och hållbarhetsstrateg/ projektledare SVAAB (Therese Allard)
Projektledaren leder arbetet med framtagande av ny renhållningsordning. Projektledaren har
även ansvar för att följa upp och driva arbetet med att genomföra avfallsplanen efter beslut.
Projektledaren stöttar arbetsgrupperna och säkerställer att den tidplan som är satt för
revideringsarbetet hålls.
Nedan beskrivs projektledarens ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tar fram projektplan.
Planerar och projektleder arbetet.
Projektledaren kallar till och leder projekt- och styrgruppsmöten.
Delegerar framtagande av mål och åtgärder till arbetsgrupper samt deltar i
arbetsprocessen för att stötta kommunerna i framtagande av mål och åtgärder.
Tar fram underlagsdokument och övergripande text till avfallsplanen. För detta krävs
att kommunerna är behjälpliga med statistik och uppgifter från sin egen verksamhet.
Engagerar och motiverar arbetsgruppsdeltagarna.
Kallar till och leder de projektmöten där arbetsgruppen rapporterar sitt arbete.
Kallar till och leder styrgruppsmöten tillsammans med arbetsgruppsordförande (i den
mån det finns behov).
Rapporterar fortlöpande till styrgrupp och förankrar projektgruppens arbete.

Projektgrupp: Flen (xx), Katrineholm (xx), Vingåker (xx), Affärsområdeschef Renhållning
SVAAB (xx), projektledare SVAAB (xx) och Kommunikatör SVAAB (xx).
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Nedan beskrivs projektdeltagarnas ansvar:
•

•

Projektgruppen träffas kontinuerligt under arbetets gång för att stämma av
arbetsgruppernas arbete och förbereda inför förankring av mål och åtgärder i
styrgruppsmöten.
På projektgruppsmöten lyfts problem som arbetsgrupperna stöter på under arbetets
gång för att komma vidare i processen med att ta fram förslag till mål och åtgärder
samt underlag för styrgruppen att fatta beslut på.

Arbetsgrupp: Flen (xx), Katrineholm (xx), Vingåker (xx)
Arbetsgrupperna ansvarar för framtagandet av avfallsplanen och förankrar också arbetet
inom respektive organisation. Arbetsgruppen består förslagsvis av personer från kommunens
organisation för kommunikation, miljötillsyn, samhällsbyggnad och miljöstrategiska frågor.
Nedan beskrivs arbetsgruppens ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreslå mål för avfallsplanen.
Föreslå åtgärder för att uppfylla mål i avfallsplanen.
Föreslå uppföljning för mål och åtgärder i avfallsplanen.
Föreslå styrmedel för mål och åtgärder i avfallsplanen.
Föreslå vilka funktioner/ ansvariga samt resurser som bör vara involverade i arbetet
för mål och åtgärder i avfallsplanen.
Vara projektledaren behjälplig att ta fram statistik och information från sin egen
verksamhet som ska finnas med i underlagsdokumentet.
Arbetsgruppsordförande rapportera fortlöpande till projektledaren som ansvarig för
projektgrupps- och styrgruppsmöten.
Arbetsgruppsordförande deltar vid styrgruppsmöten för rapportering från
”arbetsgruppen” i den mån som de själva och projektledaren finner behov.
Arbetsgruppsordföranden kallar till möten, för protokoll och rapporterar fortlöpande till
projektledaren.
Arbetsgruppsordförande bevakar att arbetsgruppen följer tidplan.

Intressenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommuninvånare
Tjänstemän inom kommunen
Styrelse för Flen Vatten och Avfall AB
Styrelse för Katrineholm Vatten och Avfall AB
Styrelse för Vingåker Vatten och Avfall AB
Styrelse för Sörmland Vatten och Avfall AB
Tjänstemän inom Sörmland Vatten och Avfall AB
Myndigheter (Länsstyrelsen)
Politiker
Entreprenörer
Kunder
Fastighetsägare
Företag och verksamheter
9
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Samband med andra projekt
Kopplingar finns till kommunens strategiska dokument till exempel översiktsplan,
verksamhetsplan gällande tillsyn enligt miljöbalken, energiplan, klimatplan, trafikplan,
naturvårdsplan, lokala miljömål om sådana finns.

Kommunikation
Arbetsgrupperna informerar projektledaren kontinuerligt under arbetets gång samt vid
projektgruppsmöten. Projektledaren informerar styrgruppen vid styrgruppsmöten.
Styrgruppen ansvarar för att fortlöpande rapportera till kommunernas politiska organ.
Information om projektet sker vid styrelsemöten för Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Planering och arbete som rör kommunikations- och förankringsarbete inom kommunerna, det
så kallade ”tidigt samråd” leds och genomförs av kommunerna själva.
En tid- och aktivitetsplan tas fram inför revideringsarbetet för att tydliggöra
revideringsprocessen samt schemalägga moment i arbets- och förankringsprocessen.

Finansiering
Finansiering kan delas upp i två delar, finansiering för att revidera renhållningsordningen
samt genomförande av avfallsplan 2023-. Sistnämnd del ingår inte inom projektets ramar
däremot beskrivs ändå finansieringen.

Finansiering för att revidera renhållningsordningen
Kostnader som uppstår i projektet är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Projektledarens förberedelser och drivande av projektet.
Projektgruppen (möten samt arbete mellan möten).
Styrgruppen (möten inkl. förankring i sin egen organisation).
Andra funktioner inom kommunen kan behöva involveras för att lyckas i projektet.
Workshop, förberedelser och deltagande.
Eventuella kostnader i samband med kungörelse (finansieras av respektive kommun)
Som nämnt tidigare kan organisationer och företag även behöva involveras i arbetet,
detta görs dock på eget initiativ och innebär ingen kostnad för projektet.

Kostnaden för projektet ska fördelas enligt nedan:
Varje kommun/bolag tar kostnaden för sin egen personal, politiska representant och
styrelserepresentant. Kostnad för workshop bekostas av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Arbetsformer
Rapportering
Rapportering av projektets status redovisas till styrgruppen vid styrgruppsmöten och efter
behov från projektgruppen.
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Mottagare av projektets resultat
Beställare
Beställare enligt ägardirektiv, VD Sörmland Vatten och Avfall AB

Mottagarorganisation
Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun samt Sörmland Vatten och Avfall AB.

Leverans- och godkännandeprocess
Efter att projektet slutförs skapas en slutrapport som överlämnas till styrgruppen.

Kvalitetsstyrning
Problem- och ändringshantering
Ändringar inom projektet dokumenteras på särskild ändringsblankett. Ändringar gällande tid,
kostnad och omfattning beslutas av styrgruppen.

Riskhantering
•
•

Synpunkter som framkommer i samband med samrådsprocessen kan försena
projektet.
Resurser som kommunerna tillför revideringsarbetet. Det krävs att deltagarna ges
möjlighet att lägga ner tid för revideringsarbetet för att projektmålet ska nås. Krävs
även att andra funktioner än projekt- och arbetsgrupp ges möjlighet att engagera sig i
revideringsarbetet.

11

68

Projekt:
Revidering av renhållningsordning
Projektledare:
Upprättad:
2020-02-11
Reviderad:
Initialer/ Förkortningare: FKV (Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun) PL (Projektledare) SVKOM (SVAAB Komunikatör) K (Konsult)

Tidplan revidering renhållningsordning
Ansvar
PL/ FKV
PL
PL

Nr
1.
1.1
1.2
1.3

K
PL
FKV
K

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

FKV

1.9
2.

FKV
PL
K
PL
PL
SVKOM
K
FKV/ PL/K
FKV/ PL

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

PL/ SVKOM
PL/ SVKOM
PL/ SVKOM
K/ PL/ SVKOM
PL/ SVKOM

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

K/ PL

2.15

SVKOM
PL

2.16
2.17

FKV
FKV

2.18
2.19

PL/ SVKOM
FKV

2.20
2.21

Aktivitet
Förberedelser inför revidering 2020
Projektledaren informerar styrgruppen och samhällsbyggnadscheferna informerar kommunerna
Framtagande av projketbeställning och projektplan (SVAAB)
Framtagande av tid- och aktivitetsplan
Ordförande i SVAAB; s styrelse och VD SVAAB begär delegation från KS i FKV att ge SVAAB i
uppdrag att samråda och ställa ut förslag till ny renhållningsordning.
Utvärdera nuvarande arbete med avfallsplan genom enkät till deltagare och sammanställning
Styrgruppen fattar beslut om projektplan och projektorganisation (övergripande)
Kommunikation och tidig förankring dvs tidigt samråd
Uppstartsworkshop inkl. förberedelser/inbjudan och sammanställning
Skrivelse till respektive kommuns KS om beslut om revidering av renhållningsordning samt
projektorganisation (deltagande)
Genomförande av revidering 2021 och förankring 2022
Arbetsgrupperna arbetar fram förslag till ny renhållningsordning (arbetsgruppsordf. kallar och leder
möten) samt text till mål och åtgärder
Framtagande av underlagsdokument som del av avfallsplanen
Framtagande av miljöbedömning (MKB)
Projektgruppen träffas 4 ggr under våren (projektledaren kallar och leder möten)
Styrgrupp träffas 4 ggr under våren (projektledaren kallar och leder möten)
Kommunikatör granskar handlingar (text och layout) inkl. korrigeringar efter beslut i styrgrupp
Konsult granskar handlingar utifrån lagstiftning
Justeringar inför beslut i styrgrupp gås igenom inför samråd och utställning
Styrgrupp godkänner förslag till ny renhållningsordning inför samråd och utställning
Förberedelse och information om formellt samråd och utställning av ny renhållningsordning på FKV;
s hemsida och SVAAB; s hemsida
Förberedelse och tillhörande administrera handlingar inför samråd
Samråd ( berörda nämnder och Lst). inkl. tillhörande administration
Upprätta samrådsredogörelse (K) och administration inför utställning (PL/ SVAAB)
Utställning inkl. tillhörande administration
Sammanställning samrådsredogörelse (K) och uppdatera renhållningsordning efter inkomna
synpunkter (PL)
Kommunikatör granskar handling (text och layout) inkl. korrigeringar inför beslut i projekt- och
styrgrupp
Godkännande av förslag till ny renhållningsordning av projekt- och styrgrupp

2020
2021
2022
2023
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Beslut och antagande av ny renhållningsordning i KS och KF i (FKV) (protokoll från styrelsebeslut)
Kungörelse i FKV att ny avfallsplan vunnit laga kraft.
Förberedelse och information om antagen renhållningsordning på FKV;s hemsida och SVAAB; s
hemsida
Implementering i kommunernas och SVAAB;s budget- och verksamhetsplaner
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

248
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/736

Tung trafik på Bondegatan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta lokala trafikföreskriften 0424 2020:11 förbud
mot lastbilstrafik i centrum.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva den gamla lokala trafikföreskriften 0424
2010:28 förbud mot lastbilstrafik i centrum.
Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande lokala trafikföreskriften för förbud mot lastbilstrafik på Bondegatan är
felaktig och hänvisar till fel vägar som den ska gälla mellan. Detta gör att polisen inte
kan efterleva och bötfälla lastbilar som åker genom Bondegatan i centrum.
En ny föreskrift har tagits fram som tydligt beskriver mellan vilka vägar på
Bondegatan lastbilstrafik inte får använda för genomfart.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-02
0428 2020 11 Förbud mot lastbilstrafik i centrum
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-05
Handläggare

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

KS 2020/736

Tung Trafik på Bondegatan
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att:
1. Anta lokala trafikföreskriften 0424 2020:11 förbud mot lastbilstrafik i centrum.
2. Upphäva den gamla lokala trafikföreskriften 0424 2010:28 förbud mot
lastbilstrafik i centrum.
Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande lokala trafikföreskriften för förbud mot lastbilstrafik på Bondegatan är
felaktig och hänvisar till fel vägar som den ska gälla mellan. Detta gör att polisen inte
kan efterleva och bötfälla lastbilar som åker genom Bondegatan i centrum.
En ny föreskrift har tagits fram. Där det tydligt beskriver mellan vilka vägar på
Bondegatan lastbilstrafik inte får använda för genomfart.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Medborgare hör av sig att flertalet gånger att tung trafik åker genom Bondegatan trots
att den är reglerad med förbud för tung trafik.
En kontroll gjordes om rätt vägmärken var uppsatta. Det visade sig att det saknas
förbudsskyltar från öster in på Bondegatan vid korsningen Parkvägen.
Vidare kontrollerades den lokala trafikföreskrift som ska finnas till förbudsskyltarna.
Det visade sig att den hänvisade till att förbudet gäller på Bondegatan mellan
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Köpmangatan som är en gata som korsar Bondegatan samt Järnvägsgatan som inte
angränsar till Köpmangatan.
Detta medför att det inte framgår i föreskriften vart förbudet gäller vilket i sin tur
medför att Polisen inte kan kontrollera efterlevnaden av förbudet och då bötfälla tung
trafik som åker genom Bondegatan.
För att nya förbudsskyltar kan sättas upp behövs föreskriften skrivas om och hänvisar
till rätt vägar den gäller mellan.
I den nya föreskriften gäller förbud mot lastbilstrafik på Bondegatan, mellan Storgatan
och Parkvägen. Som är de två vägar som är på väster, respektive öster sida om
centrum där Bondegatan passerar.
I både den gamla och nya föreskriften är det beskrivet att det inte gäller för
leveransfordon i form av varuleveranser, service och underhållsarbeten.
Tilläggskyltar placeras under förbudsskylten med text som tydliggör detta.
Förvaltningens ståndpunkt
Att upphäva den gamla föreskriften och anta den nya gör det möjligt för att nya
förbudsskyltar kan monteras upp och att Polisen kan efterleva och bötfälla
Lastbilstrafik men hänvisningar till den nya föreskriften.
Ekonomiska konsekvenser
En kostnad på max 2000: - för inköp av nya förbudsskyltar och eventuella stolpar med
fundament.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
0428 2020 11 Förbud mot lastbilstrafik i centrum
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Claes Pohlmann
Trafikingenjör
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Förbättrad buller och luftkvalité i centrum
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

0428-2020:11

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot lastbilstrafik i
centrum i Vingåker;
Beslutade den 7 december 2020
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 19 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
På Bondegatan mellan Storgatan och Parkvägen råder förbud mot lastbilstrafik. Gäller
ej leveransfordon. Som leveransfordon räknas fordon för varudistribution och fordon
för utförande av service-, underhållsreparationsarbeten.
Denna författning träder i kraft den 1 december 2020, då Vingåkers kommuns
trafikföreskrift 0428–2010:28 om tidsbegränsad parkering på Storgatan upphör att
gälla.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

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

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

249
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/245

Lokala trafikföreskrifter - Rätt fart i staden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar trafikföreskrift 0428 2020 11 Högsta tillåtna hastighet i
Österåker 40 km/h.
2. Kommunstyrelsen antar trafikföreskrift 0428 2020 12 Högsta tillåtna hastighet i
Marmorbyn 40 km/h.
3. Kommunstyrelsen antar trafikföreskrift 0428 2020 13 Högsta tillåtna hastighet i
Baggetorp 40 km/h.
Sammanfattning av ärendet
För att genomföra det hastighetsförslag som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om
måste nya lokala trafikföreskrifter antas. Efter samråd med Länsstyrelsen har 1
februari satts som datum för att genomföra publiceringen av de lokala
trafikföreskrifterna samt den fysiska ändringen av skyltar. Eftersom hastigheten ska
ändras på vissa platser utanför tätbebyggt område där Länsstyrelsen skriver lokala
trafikföreskrifter åt Trafikverket
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-06
Protokollsutdrag Au § 184/2020
0428 2020 11 Högsta tillåtna hastighet i Österåker
0428 2020 12 Högsta tillåtna hastighet i Marmorbyn
0428 2020 13 Högsta tillåtna hastighet i Baggetorp
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-06
Handläggare

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

KS 2020/245

Lokala trafikföreskrifter Rätt fart i staden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar följande lokala trafikföreskrifter:
1. 0428 2020 11 Högsta tillåtna hastighet i Österåker
2. 0428 2020 12 Högsta tillåtna hastighet i Marmorbyn
3. 0428 2020 13 Högsta tillåtna hastighet i Baggetorp
Sammanfattning av ärendet
För att genomföra det hastighetsförslag som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om
måste nya lokala trafikföreskrifter antas. Efter samråd med Länsstyrelsen har 1
februari satts som datum för att genomföra publiceringen av de lokala
trafikföreskrifterna samt den fysiska ändringen av skyltar. Eftersom hastigheten ska
ändras på vissa platser utanför tätbebyggt område där Länsstyrelsen skriver lokala
trafikföreskrifter åt Trafikverket
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare i projekt rätt fart i staden godkänt det förslag på
hastighetsbegränsningar i Baggetorp, Marmorbyn och Österåker.
För att genomföra hastighetsändringen måste nya lokala trafikföreskrifter antas för att
få en lagtext kopplat till hastighetsbegränsningen.
Föreskrifterna måste finnas för att man fysiskt ska kunna sätta upp de nya hastighets
skyltarna kan sättas upp.
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Förslaget innebar även ändringar utanför tättbebyggt område där Trafikverket tidigare
har yttrat sig att de inte har något att erinra om förslaget. Ärendet skickades vidare till
Länsstyrelsen som skriver lokala trafikföreskrifter på Trafikverkets vägar. Efter en
diskussion med Länsstyrelsen har man kommit fram till att en rimlig tid för att få klart
och genomföra hastighetsändringen är den 1 februari 2021.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsförvaltningen står fast vid att de lokala trafikföreskrifterna är
skrivna på ett korrekt sätt och kopplade till rätt lagtexter för att kunna efterlevas av tex
polisens hastighetsövervakning. Den lokala trafikföreskriften för Baggetorp ser
annorlunda ut med en kartbild. Detta är för att riksväg 52 inte ska ingå i
hastighetsändringen. Och detta är den enda utformningen av föreskriften som passar i
Transportstyrelsens krav i utformning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser till detta beslut

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
0428 2020 11 Högsta tillåtna hastighet i Österåker
0428 2020 12 Högsta tillåtna hastighet i Marmorbyn
0428 2020 13 Högsta tillåtna hastighet i Baggetorp

Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Claes Pohlmann
Trafikingenjör
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Tryggare vägar ger barn och ungdomar ökad
självkänsla att våga vistas i trafiken.

Sänkt hastighet ökar tryggheten och stärker
livskvaliteten i byn.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Sänkt hastighet från 50 km/h till 40 km/h minskar
dödligheten med 25–30 % mot en oskyddad
trafikant.
Delmål 3.1: Minska antalet dödsfall och skador i
vägtrafik
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Skapar en infrastruktur där människors
välbefinnande sätts i första hand
Delmål 9.1 Skapa hållbara motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Med lägre hastighet minskar avgaser från fordon.
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan
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Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

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

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

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

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

0428-2020:11

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Österåker;
beslutade den 7 december 2020.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
Inom det område i Österåker som kommunstyrelsen
har förklarat som tättbebyggt genom lokal
trafikföreskrift får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2020:12

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Marmorbyn;
beslutade den 7 december 2020.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
Inom det område i marmorbyn som kommunstyrelsen
har förklarat som tättbebyggt genom lokal
trafikföreskrift får fordon inte föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen.
______________
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021.

Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Vår beteckning

0428-2020:13

Vingåkers kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåtna hastighet i Baggetorp;
beslutade den 7 december 2020.
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
Inom markerat område i Baggetorp enligt kartbild får
fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer
i timmen

______________
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021.
Anneli Bengtsson
Ralf Hedin
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

250
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2016/291

Uppföljning av granskning av arbetet med bilpool
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om arbetet med kommunens bilpool.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer gav PWC i uppdrag att under våren 2016 genomföra en
granskning av kommunens bilpool.
Granskningen gjordes utifrån följande fråga: Finns det en tillräcklig internkontroll av
bilpoolen som säkerställer att rutinerna är ändamålsenliga och att räkenskaperna är
rättvisande?
Hösten 2016 (KS 2016/291) svarade kommunledningsförvaltningen på remissen och
fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ge förslag på hur kommunens bilpool kan
organiseras med utgångspunkt från PWC:s granskning. Åtgärderna presenterades i
kommunstyrelen och beslut togs om att ge kommunledningsförvaltningen uppdraget
att utföra åtgärderna samt redovisa hur arbetet med implementeringen av åtgärderna
gått.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-13
Protokollsutdrag § 291/2016
Tjänsteutlåtande 2019-09-10
Beslutet skickas till
Folkhälso och hållbarhetsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-13
Handläggare

Siri Ward
0151-19100
siri.ward@vingaker.se
Diarienummer

KS 2016/291

Uppföljning – bilpool
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om arbetet med
kommunens bilpool.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer gav PWC i uppdrag att under våren 2016 genomföra en
granskning av kommunens bilpool.
Granskningen gjordes utifrån följande fråga: Finns det en tillräcklig internkontroll av
bilpoolen som säkerställer att rutinerna är ändamålsenliga och att räkenskaperna är
rättvisande?
Hösten 2016 (KS 2016/291) svarade kommunledningsförvaltningen på remissen och
fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ge förslag på hur kommunens bilpool kan
organiseras med utgångspunkt från PWCs granskning. Åtgärderna presenterades i KS
och beslut togs om att ge kommunledningsförvaltningen uppdraget att utföra
åtgärderna samt redovisa hur arbetet med implementeringen av åtgärderna gått.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av folkhälso- och hållbarhetsstrateg i samråd med chefen på
Tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund – uppföljning av åtgärderna
Nedan följer en redovisning av PWCs bedömning samt statusläge på det fyra
åtgärderna som genomförts, enligt uppdrag från KS.
1. Dokumenterade rutiner/riktlinjer gällande utnyttjande av bilpool.
Bedömning från granskningen av PwC:
- Kontrollmålet är delvis uppfyllt
- Finns skriftlig rutin men följs ej upp om rutinerna följs.
- Skador på fordon anmäls inte alltid
- Det skriftliga rutiner som finns anger att respektive chef har ansvar att göra en
rimlighetkontroll av mängden bränsle i förhållande till körda mil men att detta inte
alltid görs.
Nulägesbeskrivning
Det ser olika ut hur man på chefsnivå arbetat med information om nyttjandet av
bilpool. På rankan finns information om hur man nyttjar bilpoolen.
Rutiner måste följas upp, ansvaret att informera anställda om rutinerna ligger på
respektive chef. Alla nyanställda ska få information om rutinerna som gäller och en
genomgång av rutinerna bör genomföras på inplanerade möten så som
arbetsplatsträffar.
2. Finns det dokumenterade rutiner/riktlinjer för inköp, försäljning eller
utrangering av fordon?

Bedömning från granskningen av PwC:
- Kontrollmål delvis uppfyllt.
- PwC hade inte fått tillgång till några dokumenterade rutiner men bedömer
utifrån intervjuer att det finns fungerande rutiner som gäller inköp och
försäljning.
Nulägesbeskrivning
Nya rutiner finns och är implementerade.
3. Sker en investering av fordonen åtminstone årligen?

Bedömning från granskningen av PwC:
- Kontrollmålet är delvis uppfyllt.
- Det finns en viss kontroll på att bilarna existera vid den schemalagda
tvättservicen var fjärde vecka, bilarna finns dock inte alltid på plats för
hämtning när den ska hämtas för tvätt och service.
Nulägesbeskrvning:
Nya rutiner finns som fungerar bra. Tekniska dokumenterar skador på fordon och
rapporterar till verksamhetschef där bilen brukas, rapporterna finns tillgängliga för
uppföljning hos tekniska.
4. Uppfyller rutinerna gällande utnyttjande av bilpoolen god intern kontroll?
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Bedömning från granskningen av PwC:
- Kontrollmålet är inte uppfyllt
- Rutinbeskrivning är detaljerad med det har framkommit att flera moment inte följs
så som rimlighetskontroll av mängden tankad bränsle i förhållande till antal körda
mil samt rapportering om skador.

Förslag till åtgärd:
Arbetet runt införandet av digitala körjournaler är pågående vilket kommer
underlätta i arbetet med uppföljning.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
KS 2016/291
Beslutet skickas till
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg

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

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

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

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

Fungerande rutiner kopplade till vår intern
bilpool är viktigt för att arbeta mer effektivt
och minska resurser, både ekonomiskt och
personella resurser.

"[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.
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Vingåkers kommun ligger i framkant när det
kommer till en så stor andel elbilar i vår bilpool. Det
är därför viktigt att rutinerna fungerar så att
anställda inte väljer egen bil framför nyttjandet av
vår bilpool.
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Genom fungerade rutiner kan vi minska risken för
dubbelarbete samt undvika oförutsägbara händelser
vilket kan bidra till en sämre arbetsmiljö.

Det är viktigt att vår bilpool fungerar bra eftersom vi
bidrar till att Vingåker blir mer hållbar.

104

vingaker.se

8 (10)

Det är viktigt att vår bilpool fungerar bra eftersom vi
bidrar till att Vingåker blir mer hållbar och vi ska
hushålla med det resurser vi har. Anställda ska inte
välja egen bil framför nyttjandet av vår bilpool
eftersom det flesta av våra bilar är fossilfria.
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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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-09-10
Handläggare

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

2016/291

Svar på revisionsrapport
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till svar som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra de förslag till åtgärder
som tjänsteutlåtandet innehåller. Förvaltningen ska senast vid kommunstyrelsens
första sammanträde efter årsskiftet redovisa hur arbetet har gått.
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer gav PWC i uppdrag att under våren 2016 genomföra en
granskning av kommunens bilpool. Granskningen gjordes utifrån följande fråga: Finns
en tillräcklig internkontroll av bilpoolen som säkerställer att rutinerna är
ändamålsenliga och att räkenskaperna är rättvisande?
Hösten 2016 (KS 2016/291) svarade kommunen på remissen och fick i uppdrag av
kommunstyrelsen att ge förslag på hur kommunens bilpool kan organiseras med
utgångspunkt från PWCs granskning.
Bakgrund
Enligt granskningen som gjord av PWC saknas det dokumenterade rutiner för

inköp, försäljning och återlämning men att det finns en adekvat intern kontroll.
När det gäller utnyttjandet av bilpoolen så finns det rutiner, men det brister då
den dokumenterade rutinen inte alltid följs.
Granskningen gjordes utifrån följande åtta revisionskriterier:
1. Finns det dokumenterade rutiner/riktlinjer gällande utnyttjande av bilpool?
2. Finns det dokumenterade rutiner/riktlinjer för inköp, försäljning eller
utrangering av fordon?
3. Finns en förteckning över fordonen i bilpoolen såväl ägda som leasade?
4. Stämmer förteckningen överens med uppgifterna i trafikregistret?
5. Sker en investering av fordonen åtminstone årligen?
6. Uppfyller rutinerna vid återlämning av leasingbilar god intern kontroll?
7. Uppfyller rutinerna vid utrangering av fordon god intern kontroll?
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8. Uppfyller rutinerna gällande utnyttjande av bilpoolen god intern kontroll?
Föreliggande tjänsteutlåtande är förslag till svar.
PWCs bedömning på revisionskriterie 1: Finns det dokumenterade rutiner/riktlinjer
gällande utnyttjande av bilpool?
-

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Det finns skriftlig rutin men det följs ej upp om rutinerna följs.
Skador på fordon anmäls inte alltid
Det skriftliga rutiner som finns anger att respektive chef har ansvar att göra en
rimlighetkontroll av mängden bränsle i förhållande till körda mil men att detta
inte alltid görs.

Kommunledningens förslag på åtgärd:
Rutiner måste följas upp, ansvaret att informera anställda om rutinerna ligger på
respektive chef. Alla nyanställda ska få information om rutinerna som gäller och en
genomgång av rutinerna bör genomföras på inplanerade möten så som
arbetsplatsträffar. Genomgången bör göras en gång om året, detta inkluderar
information om att anmäla skador på fordon.
Att undersöka mängden bränsle i förhållande till körda mil kräver en viss
handpåläggning då vi bara har manuell rapportering och viss rapportering är felaktig.
Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att se över vilka digitala körjournalssystem
som skulle passa Vingåkers kommun. Med digital körjournal kan vi enkelt följa upp
körda mil. Det finns digitala körjournaler som kan registrera information om
bränsleförbrukning vilket skulle göra uppföljningen av körda mil i förhållande till
bränsleanvändning enkel. Digitala körjournaler är även en bra tillgång i vårt arbete att
bli mer klimatsmarta då man kan använda GPS-informationen för ruttoptimering i
hemtjänsten. Vi skulle även kunna följa upp och se effekter av miljövänligare körning.
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen/samhällsbyggnadsenheten
PWCs bedömning på revisionskriterie 2: Finns det dokumenterade rutiner/riktlinjer
för inköp, försäljning eller utrangering av fordon?
-

Kontrollmål delvis uppfyllt.
PwC hade inte fått tillgång till några dokumenterade rutiner men bedömer
utifrån intervjuer att det finns fungerande rutiner som gäller inköp och
försäljning.

Kommunledningens förslag på åtgärd:
Trots att kontrollmålen uppfylls anser kommunledningskontoret att nya rutiner för
inköp ska införas.
Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen/samhällsbyggnadsenheten
PWCs bedömning på revisionskriterie 3: Finns en förteckning över fordonen i
bilpoolen såväl ägda som leasade?
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Kontrollmålet uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen har inga förslag på vidare åtgärder
PWCs bedömning på revisionskriterie 4: stämmer förteckningen överens med
uppgifterna i trafikregistret?
Kontrollmålet uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen har inga förslag på vidare åtgärder
PWCs bedömning på revisionskriterie 5: Sker en investering av fordonen
åtminstone årligen?
-

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det finns en viss kontroll på att bilarna existerar vid den schemalagda
tvättservicen var fjärde vecka, bilarna finns dock inte alltid på plats för
hämtning när den ska hämtas för tvätt och service.

Kommunledningens förslag på åtgärd:
När bilarna ska in på service och tvätt måste dom bli uppbokade i systemet en tid i
förtid så att ingen annan kan låna bilen under den planerade tiden. Det bör sättas i
rutin att bilar bokas upp var fjärde vecka då dom kontrolleras och får service.
Under tvätt och service från tekniska ska en enkel skriftlig rapport på eventuella
skador och i fall någon bil saknas göras. Rapporten skickas till nämndassistenten eller
lämna in i receptionen för vidare utredning om vart bilen är och vilka skador som
finns.
Ansvarig:
Kommunledningsförvaltningen/kommunikationsenheten/samhällsbygnadsenheten
PWCs bedömning på revisionskriterie 6: Uppfyller rutinerna vid återlämning av
leasingbilar god intern kontroll?
-

Kontrollmålen är delvis uppfyllt
PwC har inte tagit del av någon skriftlig rutin för återlämningen av
leasingbilar.
PwC bedömer att rutiner som finns fungerar väl trots att skriftliga rutiner
saknas.

Kommunledningsförvaltningen har inga förslag på vidare åtgärder.

PWCs bedömning på revisionskriterie 7: Uppfyller rutinerna vid utrangering av
fordon god intern kontroll?
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Inga fordon utrangeras och kontrollmålet är ej aktuellt att besvara
PWCs bedömning på revisionskriterie 8: Uppfyller rutinerna gällande utnyttjande
av bilpoolen god intern kontroll?
-

Kontrollmålet är inte uppfyllt
Rutinbeskrivning är detaljerad med det har framkommit att flera moment inte
följs så som rimlighetskontroll av mängden tankad bränsle i förhållande till
antal körda mil samt rapportering om skador.

Kommunledningens förslag på åtgärd:
Som tidigare nämnt behöver chefer ta ansvar för att medarbetare blir medvetna om
rutinerna och vikten att anmäla skador på fordon. Vi bör se över hur tillgänglig
informationen är i praktiken och om vi behöver göra en informationssatsning med
kommunikation runt rutiner som hör till bilpoolen.
Som tidigare nämnt kan en digital körjournal göra det enkelt att följa upp bränslet i
förhållande till antal körda mil.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av miljö- och folkhälsosamordnare i samråd med gruppchef för
tekniska kontoret samt kommunchefen.

Bilagor
Revisionsrapport - Övergripande granskning, intern kontroll av bilpoolen

Ralf Hedin
Kommunchef

Siri Ward
Samordnare folkhälsa och miljö
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

251
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/737

Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar bifogad plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Januari 2019 trädde den reviderade lagen om nationella minoriteter i kraft. Den nya
lagen innebär bland annat att kommunen är skyldig att anta mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet och att stärka ungas möjligheter till delaktighet.
Syftet med det nu föreliggande styrdokumentet är att kommunens skyldigheter och
minoriteters rättigheter ska vara beskrivna i ett sammanhang, tillsammans med mål
och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Vingåkers kommun. Styrdokumentet
ska bidra till ökad kunskap samt öka beredskapen för att fullgöra de åtaganden som
efterfrågas av medborgare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-30
Förslag till plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor
Beslutet skickas till
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg
Kulturchef
Bibliotekschef
Socialförvaltningschef
Förvaltningschef- Kultur- och samhällsbyggnad
Förvaltningschef- BoU
Kommunikationschef
HR-chef
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-30
Handläggare

Siri Ward
0151- 19392
siri.ward@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/737

Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
föreslå att kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar bifogad plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Januari 2019 trädde den reviderade lagen om nationella minoriteter i kraft. Den nya
lagen innebär bland annat att kommunen är skyldig att anta mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet och att stärka ungas möjligheter till delaktighet.
Syftet med det nu föreliggande styrdokumentet är att kommunens skyldigheter och
minoriteters rättigheter ska vara beskrivna i ett sammanhang, tillsammans med mål
och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Vingåkers kommun. Styrdokumentet
ska bidra till ökad kunskap samt öka beredskapen för att fullgöra de åtaganden som
efterfrågas av medborgare.
Ärendets beredning
Ärende har beretts av folkhälso- och hållbarhetsstrateg. Information om rättigheterna
samt efterfrågan av synpunkter om hur kommunen kan stötta nationella minoriteter
publicerades i ”Vingåker för dig” samt inlägg på Facebook. Individer tillhörande de
nationella minoriteterna romer samt finlandssvenskar har hört av sig och en dialog har
kunnat genomföras med dem.
Den bifogade planen har beretts av kommunledningsgruppen och en remiss har varit
utskickad till alla kommunens förvaltningar.
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
Med den nya lagen har kommunerna fått en utökad och förtydligande roll i arbetet
med att stötta det nationella minoriteterna. Judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar är de av riksdagen erkända nationella minoriteterna i Sverige. De
nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Den minoritetspolitiska planen bygger på de skyldigheter som kommunen har enligt
lagen för nationella minoriteter. Enligt planen ska Vingåkers kommun arbeta med att
säkerhetsställa att:
•
•
•

Vuxnas och barns behov av att kunna upprätthålla sin kulturella identitet
tillgodoses
Barns och ungas rätt att använda minoritetsspråk uppfylls
Synliggöra minoriteternas tradition och kulturarv

Enligt planen har Vingåkers kommun fyra prioriterade målområden i sitt
minoritetspolitiska arbete: Delaktighet och inflytande, skydda och främja språk och
kultur, äldreomsorg och minoritetsspråk samt användning av minoritetsspråk i
myndighetskontakt.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att planen är ett bra medel för att synliggöra
frågor kopplade till de nationella minoriteternas rättigheter och förtydliga de krav som
lagstiftningen ställer på kommunen inom det här området.
Ekonomiska konsekvenser
Planen i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Som en följd av planen kan
kostnader uppstå i de verksamheter som nämns i programmet och det får i så fall
hanteras inom ram eller i kommande budgetprocesser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor
Beslutet skickas till
Folkhälso- och hållbarhetsstrateg
Kulturchef
Bibliotekschef
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Socialförvaltningschef
Förvaltningschef- Kultur- och samhällsbyggnad
Förvaltningschef- BoU
Kommunikationschef
HR-chef

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

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

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

De nationella minoritetsspråken är en viktig
del av den svenska historien och en
förutsättning för att kunna bevara de
nationella minoriteternas kulturer. Skolan
ansvarar för att varje elev får kunskaper om
de nationella minoriteternas kultur, språk,
religion och historia. Att ta del av sitt
ursprung och historia kan vara viktigt för
många ungas utveckling.

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.

119

vingaker.se

5 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Att få använda och utveckla sitt språk och kultur kan
leda till ökat välbefinnande.
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Skolan ansvarar för att varje elev får kunskaper om
de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket
samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur,
språk, religion och historia.
Rektor ansvarar för att skolpersonalen får kännedom
om de internationella överenskommelser som
Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.
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De nationella minoriteterna har under olika perioder
varit utsatta, marginaliserade och kränkta. Det finns
en mörk historia med bland annat rasbiologisk
forskning, tvångsassimilering, tvångsförflyttningar.
Vissa barn och vuxna bemöts fortfarande med
fördomar, diskriminering och brisande rättigheter.
Det är därför viktigt att arbeta med att stötta
rättighetsbärare.
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Arbetet med nationella minoriteter är en del i
kommunens arbete med mänskliga rättigheter. För
att skapa ett inkluderade samhälle kan det krävs
utökat stöd till vissa grupper.
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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?

Förhoppningsvis alla barn och ungdomar som tillhör en nationell minoritet
samt alla barn och ungdomar i våra grundskolor som kan få ökad kunskap om
nationella minoritet.
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?

Programmet har syftet att öka rätten till likvärdiga villkor.

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

Programmet är en del i arbetet med barns rättigheter.
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Bakgrund
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkändes som nationella
minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska
och meänkieli.
Inom respektive grupp finns en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell
tillhörighet och en önskan att behålla sin identitet. Alla fem grupper har dessutom
funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 1600-talet, och
romer har noterats vistas i Sverige sen tidigt 1500-tal. Samerna är ett urfolk och har
levt i det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande
personer har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och
Finland var under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike.
Januari 2019 trädde den reviderade lagen om nationella minoriteter. Den nya lagen
innebär bland annat att kommunen är skyldig att anta mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet och att stärka ungas möjligheter till delaktighet.
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Syfte
Syftet med styrdokumentet är att samla information om kommunens skyldigheter och
minoriteters rättigheter tillsammans med mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska
arbetet i Vingåkers kommun. Styrdokumentet ska bidra till ökad kunskap samt öka
beredskapen för att fullfölja åtaganden om dem efterfrågas av medborgare.

Vem tillhör en nationell minoritet?
Varje individ får själv avgör om hen tillhör någon eller några av de nationella
minoriteterna och vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder.
Samhället kan inte ställa krav på någon att styrka sin tillhörighet till en eller flera
minoriteter.

Vingåkers gemensamma värdegrund
Allt arbete i kommunens organisation ska genomsyras av vår gemensamma
värdegrund Våga, Ansvar, Respekt och Stolt. Dessa värdeord är särskilt viktiga i
arbetet med att stötta det nationella minoriteterna att utveckla och använda sitt språk
och kultur.

Nationella styrdokument kopplade till arbetet med
nationella minoriteter
Den svenska nationella åtagande i nationella minoritetspolitiken presenteras i tre
föreskrifter:
•
Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella
minoriteterna (prop. 2008/09:158),
• En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)
• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (också kallad
minoritetslagen) (2009:724).
Utöver det är minoritetspolitiken kopplat till mänskliga rättigheter, barnkonventionen,
de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030), europarådets ramkonvention
om skydd för nationella minoriteters rättigheter, språklagen, skollagen,
socialtjänstlagen, bibliotekslagen samt diskrimineringslagen.

Det allmänna bestämmelserna för kommuner som inte tillhör
förvaltningsområden
Utöver bestämmelser som alla kommuner måste arbeta med så finns det särskilda
rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli
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och samiska. Vingåkers kommun ingår inte något förvaltningsområde men måste
följa dom allmänna bestämmelserna:
•

Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter
som lagen hänvisar till.

•

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

•

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.

•

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med
minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog
med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och
behov i myndighetens beslutsfattande.

•

Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta
till deras förutsättningar.

•

Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen
Stockholm och Sametinget.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
I konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966 framgår
(art. 27) att i stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter ska de
som tillhör en sådan grupp inte förvägras rätten att i gemenskap med andra
medlemmar ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och
använda sitt eget språk.

FN:s Barnkonventionen
I artikel 30 anges att i stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter
eller personer som tillhör en ursprungsbefolkning ska ett barn som tillhör en sådan
grupp inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt
eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sig av
sitt eget språk.

Agenda 2030
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för hållbar utveckling Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål för att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. De nationella
minoriteternas rättigheter har koppling till bland annat mål 4 om god utbildning för
alla och mål 10 om minskad ojämlikhet. Det nationella arbetet för att säkerställa de
nationella minoriteternas rättigheter är därmed ett led i att uppfylla de globala målen i
Agenda 2030.

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
Konventionen innehåller bestämmelser som garanterar nationella minoriteter en rad
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, bland annat skydd från
diskriminering, fientlighet och våld, mötes-, förenings-, yttrande-, tanke-, samvetsoch religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet på det egna språket. Staterna som
tillträtt konventionen åtar sig även att erkänna att de som tillhör en nationell minoritet
har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och offentligt,
muntligt och skriftligt. Sverige har även ratificerat den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk som syftar till att skydda Europas kulturella mångfald.

Svensk lagstiftning om nationella minoriteters rättigheter
De nationella minoriteternas rättigheter beskrivs framför allt i lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk. I språklagen (2009:600) finns angivet vilka
de nationella minoritetsspråken är samt att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja dessa. I skollagen (2010:800) slås rätten fast till
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Enligt socialtjänstlagen
(2001:453) ska kommunen verka för att det finns tillgång till personal med kunskap i
de nationella minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. I
bibliotekslagen (2013:801) anges att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
de nationella minoriteterna och personer som har ett annat modersmål än svenska,
bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I
diskrimineringslagen (2008:567) framgår att det är förbjudet att missgynna någon på
grund av personens etniska tillhörighet

Vingåkers kommuns minoritetspolitiska plan
Vingåkers kommun ska arbeta med att säkerhetsställa att:
•
•
•

Vuxnas och barns behov av att kunna upprätthålla sin kulturella identitet
tillgodoses
Barns och ungas rätt att använda minoritetsspråk uppfylls
Synliggöra minoriteternas tradition och kulturarv

Prioriterade målområden
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Vingåkers kommun har fyra prioriterade målområden i sitt minoritetspolitiska arbete:
Delaktighet och inflytande, skydda och främja språk och kultur, äldreomsorg och
minoritetsspråk, användning av minoritetsspråk i myndighetskontakt.

1. Delaktighet och inflytande
Åtgärder:
•

•

Nämnder och styrelser ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt som möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor. Barns och ungas möjlighet till inflytande och
samråd i frågor som rör dem ska särskilt främjas. Det är angeläget att
formerna anpassas till barn och ungas förutsättningar.
Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas tillgängligt
på kommunens hemsida.

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

2. Skydda och främja språk och kultur
Åtgärder:
•

Elever inom grundskolan och grundsärskolan och som tillhör någon av de
nationella minoriteterna, ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens
nationella minoritetsspråk, Skollagen (2010:800) Vårdnadshavare ska
informeras om denna rättighet. Det är rektors ansvar att detta sker.

Ansvarig förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
•
•

De nationella minoriteternas kultur och språk ska integreras i förvaltningens
ordinarie verksamhet, tex i bibliotekens utbud av litteratur, tidskrifter och
annan media, Bibliotekslagen (2013:801) 4§.
Information om möjligheten att bilda föreningar och söka de föreningsbidrag
som kommunen erbjuder för nationella minoriteter ska finnas tillgängligt.

Ansvarig förvaltning: Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Äldreomsorg och minoritetsspråk
•

•

Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en
väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för
äldreomsorgen av personal som behärskar minoritetsspråken, om kommunen
har tillgång till personal med sådana språkkunskaper, Socialtjänstlagen
(2001:453) 5 kap. 6§.
Socialförvaltningen ska verka för att information finns om personalens
samlade språkkunskaper. Vid rekrytering inom äldreomsorgen ska de
sökandes språkkunskaper i minoritetsspråken ses som en merit.
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Ansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

4. Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter
•
•

Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli och samiska, och vill
använda språket i tjänsten, ska enskilda personer erbjudas att använda språken
vid muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende.
Förvaltningarna ska verka för att information finns om personal med
språkkunskaper i finska, meänkieli och samiska.

Ansvarig förvaltning: Samtliga förvaltningar

Länksamling för stöd i arbetet med nationella
minoriteter
Nationella bestämmelser
Minoritetslagen 2019
Regeringens proposition 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lokalt arbete
Nationella minoriteters rättigheter: En handbok för kommuner och regioner Länsstyrelsen Stockholm Skolan
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola - Skolverket
Undervisa om nationella minoriteter - Skolverket
Kultur
Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket - Regionsbibliotek Stockholm
Övrigt
https://www.minoritet.se/ - Sida med information om alla det nationella minoriteterna,
här finns bland annat lokala exempel på hur man kan arbeta
rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i kommuner Länsstyrelsen Stockholm
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

252
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2019/519

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt till Västra
Sörmlands räddningstjänst
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till Västra Sörmlands
räddningstjänst.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 26 april.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske.
Beslutsunderlag
Förslag på frågor
Förbundsordning för Västra Sörmlands räddningstjänst
Uppdrag till Västra Sörmlands räddningstjänst
Årsplan för beslut om frågor enligt uppsiktsplikt
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-16
Handläggare

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

KS 2019/519

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till Västra
Sörmlands räddningstjänst
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Kommunstyrelsen beställer att fastslå frågor till Västra Sörmlands räddningstjänst.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 26 april.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske.
Ärendets beredning
Förslag på frågor har tagits fram av nämndsekreterare, i samråd med kommunchef och
kommunstyrelsens ordförande.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
I enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är det av vikt att ha en kontinuerlig
dialog med övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen bör fastställa förvaltningens förslag på frågor till Västra Sörmlands
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räddningstjänst men ledamöterna bör även lägga till sina egna frågor om vad de anser
är av intresse att få kunskap om.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på frågor
Förbundsordning VSR
Uppdrag till VSR
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands räddningstjänst

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.

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.

Påverkas inte av beslutet.

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

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.

"[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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Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt för Västra Sörmlands
räddningstjänst
1.
2.
3.
4.

Vilka är förbundets större projekt den innevarande mandatperioden?
Hur ser förbundets ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
Vilka är förbundets viktigaste utmaningar den innevarande mandatperioden?
Hur arbetar förbundet med interna effektiviseringar och vilka effekter har de gett de
senaste åren?
5. Hur skulle förbundet vilja att samverkan med kommunen går till och vilka förändringar
skulle det innebära mot idag?
6. Hur säkerställer förbundet likvärdigheten för de bägge medlemskommunerna?
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Förbundsordning för
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Räddningstjänst
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Förbundsordning för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
1 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Katrineholms och Vingåkers kommuner (förbundsmedlemmar).

2 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Västra Sörmlands Räddningstjänst, nedan kallat förbundet.
Förbundet har sitt säte i Katrineholm.

3 § Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

4 § Ändamål mm
Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam organisation för
att utföra räddningstjänstverksamhet.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska
vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadehjälpande insatser.
Förbundet kan också, mot särskild ersättning och/eller avtal, åta sig andra frivilliga uppgifter
som har anknytning till räddningstjänstverksamhet. Exempel på sådana uppgifter är akuta
sjukvårdsinsatser, organtransporter, restvärdesräddning, sanering, larmförmedling, teknisk
service och utbildning.
Förbundet ska fastställa ett handlingsprogram för sin verksamhet.

5 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets beslutande och
verkställande organ. Ytterligare organ som direktionen finner nödvändiga får tillsättas.
För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och andra
författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente
för direktionen, bilagda reglemente för revisorerna samt Uppdrag till VSR angående
räddningstjänstverksamhet.

6 § Förbundsdirektionens sammansättning
Direktionen, som också utgör sådan nämnd som sägs i 3 kap 11 § Lag om skydd mot olyckor (SFS
2003:778), ska bestå av nio ledamöter och nio personliga ersättare. Katrineholms kommun ska
utse fem ledamöter och fem ersättare. Vingåkers kommun ska utse fyra ledamöter och fyra
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ersättare. Ledamöter och ersättare ska utses bland ledamöter och ersättare i respektive
kommuns fullmäktige.
Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en
vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden med följande
villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers kommun. Vice ordföranden
ska vara en direktionsledamot från Katrineholms kommun.

7 § Närvarorätt
Direktionen får bestämma att förtroendevald från förbundsmedlemmarna, som inte är ledamot
eller ersättare, har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Förbundsmedlemmarnas kommunalråd och minoritetsföreträdare/oppositionsråd har närvaro- och yttranderätt vid
direktionens sammanträden. Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning mot enskild.
Räddningschef, funktionsansvarig/funktionschef samt ekonom har närvaro- och yttranderätt vid
direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Övrig
personal har efter kallelse närvaro- och yttranderätt vid behandling av ärenden som berör
vederbörandes verksamhetsområde.
I enlighet med 7 kap 9 § Kommunallagen så äger personalföreträdare rätt att närvara vid
beredning av ärenden som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och dess
anställda.

8 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:





Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
Ledamot i direktionen
Räddningschefen samt
Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

9 § Arvoden och ersättningar
Arvode och ersättningar till direktionens ledamöter och ersättare ska utgå enligt Vingåkers
kommuns Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda.
Följande årsarvoden ska utgå inom förbundet (% av riksdagsledamöternas årsarvode):
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot i AU

13 %
8%
5%

Respektive medlemskommun svarar för ersättning till revisorerna som en del i kommunrevisionsuppdraget.

10 § Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll och andra kungörelser, liksom kungörelse om
budgetsammanträde ska ske på Katrineholms kommuns och Vingåkers kommuns anslagstavlor.
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11 § Budgetprocess
Förbundet och medlemskommunerna ska sammanträda för att diskutera inriktning för budgetarbetet. Medlemmarna ska före april månads utgång ha enats om, och angivit, budgetram.
När budgeten fastställts beslutar direktionen om sin detaljbudget enligt grunderna i 16 §.

12 § Allmänhetens frågestund
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med förbundsdirektionen:


när direktionen behandlar årsredovisningen



när direktionen behandlar budgeten

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde då budgeten ska fastställas. Platsen där förslaget finns tillgängligt ska anges i kungörelsen (8 kap 10 § kommunallagen).
Allmänhetens frågestund hålls innan direktionen behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Direktionen ansvarar för att årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten på Katrineholms
stadshus och Vingåkers kommunkontor från och med den dag då den inkommit. Direktionen
ansvarar för att det på varje förbundsmedlems anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns
tillgänglig.

13 § Styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Kommunerna ska inom ett år efter varje mandatperiod fastställa Uppdrag till VSR angående
räddningstjänstverksamhet.
Direktionen ska rapportera till medlemskommunerna på det sätt som anges i Uppdrag till VSR
angående räddningstjänstverksamhet.
Därutöver ska förbundet informera medlemmarna kring frågor av principiell beskaffenhet eller
större vikt. Innan förbundsdirektionen fattar beslut om investeringar utöver budget, ska samråd
ske med förbundsmedlemmarna.

14 § Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser
Förbundet får uppta lån från annan än medlemskommunerna till högst ett sammanlagt belopp
av 15 miljoner kronor eller det belopp som medlemskommunerna lämnar sitt medgivande till.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser och inte heller förvärva fastigheter utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

15 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till förbundets verksamhet.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas.
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16 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, finansieras
genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Bidragen ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna där kostnadsfördelningen av det totala
bidraget baseras på befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november.
Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive
kommun två år innan budgetåret. Samma fördelning ska ske för borgensåtagande eller andra
förbindelser för förbundsmedlemmarna.
Om en förbundsmedlem önskar att verksamheten i något avseende ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller ambitionsnivån,
får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska
merkostnaderna uttas av medlemmen.

17 § Övre gräns för räddningstjänstkostnader
För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnader för räddningsinsats, får förbundet ersättning av respektive kommun för den del av räddningskostnaderna som överstiger 2 basbelopp för varje tillfälle. Ersättningsbeloppet framräknas enligt
beräkningssätt som framgår av Statens Räddningsverks författningssamling SRVFFS 2004:11
samt tillhörande aktuellt PM utgett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

18 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem
överlåta sitt ansvar enligt lagen såvitt avser den beredande och verkställande funktionen och att
vara arkivdepå. Om förbundet upplöses ska dessa arkivhandlingar överlämnas till Katrineholms
kommuns arkivmyndighet.

19 § Revision
Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar utser bland kommunrevisorerna vardera två
revisorer för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.
Revisionen sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och revisionsreglemente enligt bilaga till förbundsordningen.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige senast under februari månad, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen
i dess helhet.

20 § Ändringar av förbundsordningen och reglementen
Ändringar och tillägg i förbundsordningen fastställs av respektive förbundsmedlems fullmäktigeförsamling. Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.

21 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan behandlas av direktionen,
som därefter kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i
förbundet fattas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när
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samtliga fullmäktigebeslut har fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av samtliga
medlemmar.

22 § Utträde och likvidation
Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap, ska förbundet träda i likvidation och upplösas
tre år efter uppsägningen.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
I § 16 angivna fördelningsgrunder ska tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar vid
upplösning av förbundet. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den
mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion
eller annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas
direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna
är förbundet upplöst.

23 § Tvister
Uppstår tvist mellan förbundet och förbundsmedlem ska tvisten lösas genom allmän domstol.
_______________________
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Uppdrag till Västra Sörmlands
Räddningstjänst
- angående räddningstjänstverksamhet
Kommunfullmäktige, 2020-01-20, § 8 (Katrineholms kommun)
Kommunfullmäktige , 2020-02-10, § 16 (Vingåkers kommun)
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Bakgrund
Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet. För att styra
verksamheten och tydliggöra den politiska viljan med VSR väljer medlemskommunerna
Katrineholm och Vingåker att utforma följande tre styrdokument.
1.1

Förbundsordning

I förbundsordningen beskrivs den formella strukturen för VSR. I förbundsordningen anges
ändamål för verksamheten och hur de juridiska fundamenten regleras såsom medlemmar,
namn, säte, utträde samt politiska och ekonomiska styrformer.
1.2

Reglemente för direktionen

Reglementet är ett statiskt dokument som beskriver ansvar och arbetssätt.
1.3

Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska
vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Detta är en
beskrivning över hur medlemskommunerna vill att förbundet ska prioritera sitt arbetssätt, det
kan liknas med en programförklaring.
Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Sett över flera
mandatperioder är det ett dynamiskt dokument, men det kan revideras under pågående
mandatperiod om det finns särskilda skäl. Uppdraget ska förnyas eller omprövas inom ett år
efter varje mandatperiod för att hålla den politiska styrningen av förbundet levande. Men
också för att säkerställa aktualitet i relation till förändringar i lagstiftningen.
I Lagen om skydd mot olyckor finns två nationella mål för räddningstjänstverksamheten:



Tillfredställande och likvärdigt skydd
Effektiv räddningsinsats inom godtagbar tid

Uppdraget till VSR är medlemskommunernas tolkning och lokala utformning av de nationella
målen. I uppdraget beskrivs de lagstiftningsområden inom vilka VSR svarar för
räddningstjänstverksamhet, mål, krav, restriktioner, medgivanden och former för rapportering
till kommunerna.
Handlingsprogram
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod. VSR:s handlingsprogram antas
av förbundsdirektionen samt fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för VSR:s
handlingsprogram.
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Kommunernas handlingsprogram täcker de områden inom LSO där VSR inte har ett ansvar.
Främst samordningen av skyddet mot olyckor samt planering kring de olyckor som inte leder
till räddningsinsatser.

Insyn och rapportering
Medlemskommunerna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär.
Rapporteringen till medlemskommunerna ska ligga i linje med detta uppdrags innehåll och
struktur. Budget och ekonomisk redovisning ska vara på en sammanfattande nivå. VSR ska
åtskilja rapporteringen till direktionen från rapporteringen till kommunerna på ett sätt som
ligger i linje med respektives ansvar.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Uppgift
VSR biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lagrum

Kommentar

1 kap
6§

VSR har ansvaret för att samordna statliga och
kommunala myndigheters verksamhet i fråga
om räddningstjänst.

Samordning

3 kap
1§

Kommunerna har ansvaret för att samordna
skyddet mot olyckor. Syftet är att skapa en
samsyn mellan olika statliga, kommunala och
privata aktörer inom till exempel områdena
trafiksäkerhet, plan- och bygg, miljö, folkhälsa,
kommunskydd, räddningstjänstverksamhet och
skydd mot extraordinära händelser.

LEH 2
kap 7 §

VSR ska delta i arbetsgrupper/råd som verkar
inom de olyckstyper där VSR har erfarenheter
från räddningsinsatser. Exempel på sådana
olyckor är trafikolyckor, miljöolyckor, drunkning,
naturolyckor och suicid. VSR tillhandahåller
kompetens inom områdena.

Tillsyn

3 kap
1§

VSR ansvarar för tillsyn av enskildas
ansvarstagande.

Information

1 kap
7§

VSR ansvarar för att allmänheten informeras
om vilken förmåga att göra räddningsinsatser
som finns samt upplyser om varning och
information vid allvarliga olyckor.

1

3 kap
2§

I begreppet underlätta ingår information och
rådgivning till den enskilde samt i mån av
resurser utbildning.

VSR:s ansvar

Samordning

Underlätta för den
enskilde
2

Underlätta för den
enskilde

Rengöring och
brandskyddskontroll

VSR underlättar för den enskilde att ta sitt
ansvar utan att inkräkta på annan myndighets
ansvar inom alla typer av olyckor som omfattas
av begreppet räddningstjänst.
3 kap
4§

VSR svarar för att upprätta förslag till taxa för
sotning och brandskyddskontroll samt
överlämnar förslag till respektive
kommunfullmäktige för fastställande. VSR
ansvarar för utförandeavtal och därtill hörande
frågor.

1

Den enskildes förebyggande skyldigheter enligt denna lag begränsas till området brand. Detta uppdrag är
således också begränsat till området brand.
2
Även om uppgiften ligger utanför lagstiftningens ram kan kommunerna välja att addera det som en uppgift om
det gagnar tryggheten. Detta är ett sätt att effektivisera kommunens samlade trygghetsskapande arbete.
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VSR svarar för att medge dispens för egen
sotning. VSR ansvarar för tillsyn av
sotningsverksamheten.
Räddningstjänst

Räddningstjänst

3 kap
7§

3

VSR svarar för att genomföra effektiva
räddningsinsatser som påbörjas inom
godtagbar tid. Definition av effektiva
räddningsinsatser respektive godtagbar tid
beslutas vid antagande av handlingsprogram
för räddningstjänst med förmågekarta.
VSR ska genomföra räddningsinsatser så att
det skapas ett mervärde för de drabbade.

Skadeavhjälpande
4
insatser

VSR ska utföra insatser mot andra olyckor än
de som faller under begreppet räddningstjänst
under förutsättning att VSR kan åstadkomma
ett mervärde för den drabbade.

Olycksförloppsutredning

3 kap
10 §

VSR ansvarar för att alla olyckor som föranlett
räddningsinsats utreds med inriktning på orsak,
förlopp och insats.

Alarmering

6 kap
10 §

VSR ansvarar för att det finns anordningar för
alarmering av räddningsorgan i anslutning till
varje brandstation alarmering sker via SOS
Alarm Sverige AB.

Räddningstjänst
höjd beredskap

8 kap
2§

VSR ansvarar för tillkommande uppgifter som
ankommer på kommunerna under höjd
beredskap.

2 kap
1,2,3 §

Kommunerna har ett egenansvar för sitt eget
brandskydd i likhet med alla andra företag och
individer. VSR ska tillhandahålla brandskyddsoch olycksförebyggande utbildning åt
kommunerna efter beställning från respektive
medlemskommun. Ersättning för utbildning
ingår inte i kommunbidraget.

Kommunernas
förebyggande
åtgärder i
egenskap av
enskild

3

Förutom vid själva räddningsinsatsen kan VSR stödja drabbade efter en olycka genom efterföljande arbete.
Detta stöd ligger utanför lagstiftningens krav men är ett uttryck för kommunernas ambition.
4
Denna uppgift är bredare än de lagstadgade kraven på kommunerna. VSR ska utföra insatser mot andra olyckor
än de som faller under begreppet räddningstjänst. Avsikten med denna uppgift är att öka tryggheten i
kommunerna.
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Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Uppdrag
Lagrum

Kommentar

17-19 §§

VSR ansvarar för tillståndsprövning gällande
hantering och överföring av explosiva varor och
hantering av brandfarliga varor.

Återkallande av
tillstånd

20 §

VSR ansvarar för återkallande av tillstånd i
förekommande fall.

Tillsyn

21 §

VSR ansvarar för utövande av tillsyn över
efterlevnaden av givna tillstånd.

Beslut om
föreläggande och
förbud
Fastställande av
avgifter

25 §

VSR ansvarar för att meddela förelägganden och
förbud i förekommande fall.

27 §

VSR ansvarar för att upprätta förslag till taxa för
tillståndsprövning, tillsyn med mera enligt aktuell
lag och överlämnar till respektive
kommunfullmäktige för fastställande.

VSR:s ansvar

Tillstånd

VSR
biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Uppdrag
VSR:s ansvar

Tillsyn

VSR
biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lagrum

Kommentar

7-9 §§

VSR ansvarar för tillsyn över installationer för
överföring av alternativa drivmedel.
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Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
Uppgift
VSR:s ansvar

VSR biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret
Tillsyn

Lagrum

Kommentar

15 §

Länsstyrelsen svarar för tillsynen. VSR ska
biträda.

Information till 14 §
allmänheten
(högre kravnivå)
Kommunens plan
FSO
för räddnings6§
insatser (högre
kravnivå)

VSR biträder kommunerna i arbetet med att
informera personer som löper risk att påverkas av
en allvarlig kemikalieolycka.
VSR ansvarar för att upprätta en plan för
räddningsinsatser enligt förordning om skydd mot
olyckor.

Lag (2006:544) om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Uppgift
VSR:s ansvar

Rekrytering,
utbildning och

VSR biträder
annan
myndighet
Analys och
planering

Lagrum

Kommentar

2 kap
1§

Kommunen har det direkta ansvaret för dessa
frågor.

Krisledningsnämndens
verksamhet

2 kap
2-6 §

Räddningstjänsten Östra Götaland (RtÖG)
upprätthåller en funktion som tjänsteman i
beredskap (TIB) åt Katrineholms kommun. Det är
RtÖG:s räddningschef i beredskap (RCB) som har
som tillikauppgift att fungera som TIB.
Vid händelser av svåra olyckor, svåra
påfrestningar eller kriser ska TIB initiera
kommunernas beredskapsfunktioner genom att
larma och informera berörd(a) kommun(er) om
händelsen. I TIBs uppgift ingår även att initialt
samordna kommunernas beredskapsfunktioner till
dess att den kommunala ledningsorganisationen
för att hantera händelsen har trätt i funktion.

Delta i
2 kap
arbetsgrupper 7 §

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar för
att olika aktörer samverkar planerings- och
förberedelsearbetet samt att aktörernas olika
åtgärder och information samordnas. VSR deltar i
detta förberedelsearbete.

Utbildning,
övning

Kommunen har det direkta ansvaret. VSR biträder
vid utbildning och övning.
VSR ansvarar för att egen personal utbildas och
övas. VSR ansvarar även för rekrytering och
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övning

övning av annan personal för räddningstjänst
under höjd beredskap.
Rapportering

Kommunen har det direkta ansvaret. VSR kan
biträda.
Kommunerna ska vidare underhålla och prova de
aggregat som finns för utomhusalarmering. VSR
utför arbetet genom avtal.

Höjd
beredskap

Plan – och bygglag (2010:900)
Uppgift
VSR: ansvar

VSR biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret
Biträda
kommunens
planprocess
Biträda
kommunens
byggprocess

Lagrum

Kommentar

VSR utgör remissinstans i planfrågor.
VSR biträder kommunen i byggprocessen, vilket
inkluderar byggsamråd, granskning av
brandskyddsdokumentation och
säkerhetsbesiktning.

Biträda
kommunens
5
byggprocess

VSR ska driva ett olycksförebyggande arbete och
aktivt delta i samhällsplaneringen genom att följa
samhällsutvecklingen och föreslå lösningar, peka
på behov och brister som behöver hanteras samt
delta i arbetsgrupper.

VA-lagen
Uppgift
VSR: ansvar

VSR biträder
annan
myndighet
som bär
ansvaret

Lagrum

Kommentar

5

En viktig komponent i det olycksförebyggande arbetet är riskhantering i samhällsplaneringen. VSR ska
upptäcka risker i samhällsplaneringen och finna åtgärder för att minska dessa. VSR ska utgöra remissinstans till
ansvarig nämnd. VSR har inte någon slags veto, men ska å andra sidan inte heller avstå från att peka på
samhällsplanering som innebär förhöjda risker.
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Biträda
kommunen
vid dimensionering av
antal
brandposter

Kommunen svarar var och en för att erforderligt
antal väl fungerande brandposter finns.
Grundnivån utgörs av VAV publikationerna VAV
P83 allmänna vattenledningsnätet samt VAV P76
vatten för brandsläckning. Kommunerna var och en
tillhandahåller aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge.

Förvaltningslagen (2017:900)
Uppgift
VSR: ansvar

Lagrum
VSR biträder
annan myndighet
Samverka med
8§
andra myndigheter
inom sitt
verksamhetsområde

Kommentar
VSR utgör remissinstans i tillståndsärenden
vid till exempel offentlig tillställning
(ordningslag), LSS-verksamhet (lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade) och
alkoholservering (alkohollag). VSR bistår även
Polismyndigheten med
sakkunnighetsutlåtanden.
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Mål

Effektmål
Effektmålen beskriver de effekter i samhället som kommunerna förväntar sig av VSR.
Målen beskriver vilka resultat VSR ska åstadkomma och utgör en komplettering till
tabellen ovan som beskriver VSR:s uppgifter.
Mål

Beskrivning/Förklaring

1

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

2

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet

Målet och resultatet har ambition att visa hur VSR
bidrar till ökad trygghet och säkerhet för invånarna i
respektive medlemskommuner.

3

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i olyckor,
som föranleder räddningsinsats

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

4

Öka verksamhetens effektivitet
och kvalité genom samverkan
intern och externt

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

5

Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om
olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.

Den enskildes förmåga lyfts ofta fram som den mest
effektiva åtgärd för att åstadkomma ett tryggare
samhälle. Hur denna förmåga utvecklas är intressant
för kommunerna att följa.
Målet är begränsat till olyckor som kan föranleda
räddningsinsats.
För andra olyckor (som inte leder till räddningsinsats)
ska kommunerna beskriva sina aktiviteter och mål i
respektive kommuns handlingsprogram.

6

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i
handlingsprogrammets
förmågekarta.

Det nationella målet är att räddningsinsats ska ske
inom godtagbar tid. Detta mål är kommunernas lokala
tolkning. Istället för att koppla framkomsttiden till vissa
orter har tiden kopplats till handlingsprogrammets
förmågekarta.

7

Vid 60 procent av alla olyckor
Vid insatser som görs av räddningsstyrkan ska detta
som uppfyller kriterierna för
mätas.
räddningstjänst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
Detta kan också ses som ett kvitto på hur väl
utbildning till allmänheten har haft förväntad effekt.
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Ekonomiska mål
VSR:s verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSR:s
uppgift att hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida
kommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och
anläggningar. En sund ekonomi präglas av redovisningslagens krav på god
redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans.
Mål

Beskrivning/förklaring

1

VSR ska ha ett årligt positivt
resultat.

Målet handlar om balanskrav, vilken balans förbundet
har över sina intäkter och kostnader under året
(resultatperspektivet)

2

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Målet innebär att reinvesteringar ska göras utan
upptagande av lån. Lån får tas till reinvesteringar om
ränta och amortering ryms inom VSR:s ram.

Medgivanden
För att utnyttja en organisations fulla energi kan det vara värdefullt att lossa på bromsar
eller det som kan uppfattas som bromsar. Här följer medgivanden som bör vara
värdefulla för VSR:s effektivitet.
VSR får sänka beredskapen när
omständigheterna så medger.

När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar
samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Uppstår
ytterligare en samtidig olycka minskar beredskapen för en
tredje insats och så vidare. VSR får sänka beredskapen i
relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett andra
larm eller andra viktiga omständigheter.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

253
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/738

Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för kommunalt partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Reglemente för kommunalt partistöd är ett dokument som antogs år 2014 av
kommunfullmäktige då kommunallagen från år 1991 (1991:900) fortfarande gällde.
Sverige fick en ny kommunallag år 2017 (2017:725) och därför behöver
hänvisningarna till lagrummen i reglerna uppdateras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-22
Förslag till revidering av reglemente för kommunalt partistöd
Beslutet skickas till
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-22
Handläggare

Anna Olsson
0151-193 55
Anna.Olsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/738

Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för kommunalt partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Reglemente för kommunalt partistöd är ett dokument som antogs år 2014 av
kommunfullmäktige då kommunallagen från år 1991 (1991:900) fortfarande gällde.
Sverige fick en ny kommunallag år 2017 (2017:725) och därför behöver
hänvisningarna till lagrummen i reglerna uppdateras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreterare. Det som är ändrat är markerat med gult i
dokumentet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att dokumentet ”Reglemente för kommunalt partistöd”
behöver revideras.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklist
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Ekonomienheten

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

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

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

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Nej ☒

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

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

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

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

Dokumentnamn
Regler för partistöd

Fastställd
2014-10-06, § 114

Beslutande
Kommunfullmäktige

Giltighetstid
Tillsvidare

Processägare
Kommunchef

Senast reviderad

Detta dokument gäller för
De politiska partierna
representerade i
kommunfullmäktige
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I kommunallagen (2017:725) 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 kommunallagen 4 kap 29 § andra stycket.
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 vallagen (2005:837) 14 kap.
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 kommunallagen 4 kap 29 § första
stycket. 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 kommunallagen 4 kap 31 § inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

2
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

254
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/698

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den reviderande taxan ”taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i
enskilda fall som har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande
och ska anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller
föreskrifter som meddelats i anslutning med lagen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6-8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för
samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt den tidigare strålskyddslagen.
Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan för nuvarande 1150 kronor för varje hel
timmes handläggningstid. Justering av timtaxan hanteras i ett separat ärende hos
förvaltningen, där timtaxan kommer föreslås till samhällsbyggnadsnämnden att
justeras med SKR prisindex för kommunala verksamheter (PKV).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-01
Protokollsutdrag Sbn § 54/2020
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-09-01
Handläggare

Clara Norell
0151 - 191 50
Clara.Norell@vingaker.se
KS 2020/698

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige att i Vingåkers kommun anta den reviderande
taxan ”taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”. Nuvarande taxa för tillsyn
enligt strålskyddslagen upphörde att gälla då lag (2018:396) trädde kraft 1
september 2018 i fråga om 7 kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i
övrigt den 1 juni 2018 och ersatte tidigare strålskyddslag (1988:220).
2. Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska anses
beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för
samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt den tidigare strålskyddslagen.
Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan för nuvarande 1150 kronor för varje hel
timmes handläggningstid. Justering av timtaxan hanteras i ett separat ärende hos
förvaltningen, där timtaxan kommer föreslås till samhällsbyggnadsnämnden att
justeras med SKR prisindex för kommunala verksamheter (PKV).
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Den nya strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6–8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Därefter reviders taxan.
Den nya strålskyddslagen innehåller ändrade och nya bestämmelser om
grundläggande principer för strålskydd. Vissa verksamheter är i enlighet med det nya
regelverket anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för
anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vissa verksamheter med
strålning har tillståndsplikt. Ändringarna innebär bland annat förändringar i
bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön, ökat skydd för arbetstagare
som hanterar strålning i sitt arbete och justerade krav på tillstånd för verksamheter
som använder joniserande strålning såsom gamma- och röntgenstrålning. Lagen
innehåller även en reglering av åldersgräns för användning av kosmetiska solarium.
Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s
strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).
Förvaltningens ståndpunkt
Den nya lagen trädde i kraft 1 juni 2018. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat
detta ärende med hänsyn till lagförändringen.
Bilagor

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Pontus Lindström
Miljöchef
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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.

Den nya strålskyddslagen innebär ett ökat skydd för
arbetstagare som arbetar med strålning.
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Målet påverkas inte av beslutet.

Målet påverkas inte av beslutet.

Lagen innebär förändringar i bestämmelser om
utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Målet påverkas inte av beslutet.
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Den nya strålskyddslagen innebär ett ökat skydd för
arbetstagare som arbetar med strålning. Ett ökat
strålskydd kan innebära minskade kostnader för
samhället.

Bestämmelsen bygger på artikel 9 i rådets direktiv
2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande
av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall.

Målet påverkas inte av beslutet.

Målet påverkas inte av beslutet.
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Den nya bestämmelsen anger att den som bedriver
en verksamhet med joniserande strålning eller
verksamhet i en omgivning med joniserande
strålning ska se till att det bland annat finns
ekonomiska resurser som är tillräckliga för att kunna
fullgöra de skyldigheter som följer av
strålskyddslagen.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

184

vingaker.se

8 (9)

Ändringarna innebär förändringar i bestämmelser
om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön.

I den nya lagen ska EU:s strålskyddsdirektiv
Euratom genomföras. Bestämmelsen bygger på
inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull
och säker hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall. Medlemsstaterna ska säkerställa
att det nationella ramverket innehåller krav på att
tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga
när de behövs för genomförandet av de nationella
programmen.
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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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Vingåkers
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20

Sbn § 54

70 (80)

SBN 2020/327

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderande
taxan "taxa för tillsyn enligt strålskydds/agen".
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att tillstånd, förelägganden, förbud och andra

beslut i enskilda fall som har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller
fortfarande och ska anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskydds lagen (2018:396) trädde i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7
kap. 6-8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen ( 1988:220). Därefter reviders taxan.
Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för
samhällsbyggnadsnämnden verksamhet enligt den tidigare strålskyddslagen.
Förslag på ny timavgift hanteras i separat ärende

Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-01

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sam häl Is byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

Vingåkers
kommun

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)
Inger Lindfors (S) §§ 51-58
Håkan Arvidsson (M)
Jan Karlsson (SO)
Håkan Persson (S) §§59-64

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

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

Paragrafer

51-64

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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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

4Z< I

Utdragsbcstyrkande
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Flik 2.11
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 134 att gälla från 2020-01-01.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vingåkers kommuns verksamhet för prövning
och tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220) (2018:396) eller bestämmelser
meddelade med stöd av strålskyddslagen.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. handläggning av anmälan och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet,
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa ska inte tas ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt strålskyddslagen,
eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.
Timtaxa
4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1150 kronor för varje hel timme
handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
5 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter
och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, övrig beredning i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger
en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
6 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015
(kommunfullmäktiges beslutsår).
Avgift med anledning av anmälan
7 § Handläggning av anmälan om solarium enligt 10 § Strålskyddsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar tas en
avgift ut motsvarande 3 handläggningstimmar.
7 § Avgift för anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 3 timmars
handläggningstid.
8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten.
9 § Utöver avgift med anledning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma
att tas ut för den verksamhet anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
10 § Avgift för tillsyn av verksamhet ska betalas i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter,
får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall
fattas av samhällsbyggnadsnämnden.
Avgiftens erläggande
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vingåkers kommun.
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor mm
14 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) framgår det att beslut som
meddelas med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms
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14 § Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen (1988:220) framgår att beslut som
meddelats med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inte annat bestäms.
15 § Enligt 19 kap. 2 § andra stycket strålskyddslagen (2018:396) överklagas
Samhällsbyggnadsnämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol.
15 § Enligt 42 § första stycket strålskyddslagen (1988:220) överklagas
samhällsbyggnadsnämndens beslut hos länsrätten.
Övergångsbestämmelser
1. Denna lag (2018:396) träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7 kap. 68 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018.
2. Genom lagen upphävs strålskyddslagen (1988:220).
3. Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har
meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska anses
beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

255
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/560

Svar på medborgarförslag om att dämpa hastigheten på
Storgatan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
det är Trafikverkets ansvar att utforma gatan då de har ansvar för drift och
underhåll av gata.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att någon fysisk åtgärd måste göras för att
dämpa hastigheten på Storgatan i centralorten, där trafiken upplevs vara väldigt hög.
Trafikverket har ansvar för drift och underhåll samt utformning av infartsvägar och
genomfartsgator i kommunen, där Storgatan ingår i detta ansvarsområde. Kommunen
har ingen juridisk möjlighet att påverka utformningen på gatan och Storgatan är idag
reglerad till 40km/h och när det kommer till hastighetsöverträdelser så är det en
polisiär fråga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-14
Medborgarförslag
Medborgarlöfte Vingåker
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-14
Handläggare

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

KS 2020/560

Medborgarförslag om att dämpa hastigheten på
Storgatan i centralorten
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är Trafikverkets ansvar att
utforma gatan då de har ansvar för drift och underhåll av gata.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att någon fysisk åtgärd måste göras för att
dämpa hastigheten på Storgatan i centralorten, där trafiken upplevs vara väldigt hög.
Trafikverket har ansvar för drift och underhåll samt utformning av infartsvägar och
genomfartsgator i kommunen, där Storgatan ingår i detta ansvarsområde. Kommunen
har ingen juridisk möjlighet att påverka utformningen på gatan och Storgatan är idag
reglerad till 40km/h och när det kommer till hastighetsöverträdelser så är det en
polisiär fråga.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har berett medborgarförslaget.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Christer Nodemar (M) har den 2020-09-8 inkommit med ett medborgarförslag
avseende att dämpa hastighet i centralorten.
"Det måste göras något snarast för att dämpa hastigheten genom centralorten
Storgatan i Vingåker innan någon allvarlig olycka inträffar. Både tung trafik samt så
kallade biltjuvar susar förbi i närmare 100km/tim. Jag bor nära vägen vid skolan så
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jag vet vad jag talar om.
Mitt förslag är tillverka kullersten typ liknande på väg 52 genom Katrineholm, då kör
bilisterna lugnt då de är rädda om bilen. Det är mycket trafik speciellt vid
Vidåkersskolan så varför vänta förr eller senare kommer något att hända, Värst är
tidiga mornar samt efter 19.00 samt helger. Detta tycker jag är årets nu viktigaste
punkt ang. trafikläget med förhoppning att KS tar itu med detta innan det är för sent".

Förvaltningens ståndpunkt
Storgatan genom Vingåker har Trafikverket som väghållare vilket gör att det är
Trafikverket som sköter drift och underhåll samt utformningen på gatan.
Kommunen har ingen juridisk möjlighet att påverka Trafikverket att göra fysiska
hastighetsdämpande åtgärder på vägen. Kommunen har endast möjlighet att påverka
hastighetsbegränsning, stanna och parkeringsförbud på Trafikverkets vägar inom
tättbebyggt område. Det är 40 km/h som gäller på Storgatan i centrala Vingåker, efter
ett politiskt beslut i projektet ”Rätt fart i staden” att sänka till 40km/h inom alla
tättbebyggda området i Vingåkers kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har årligen möten med Trafikverket och diskuterar
trafikärenden som rör Trafikverkets vägar och kommunens angränsande vägar.
Att fordon kör fort på Storgatan är en polisiär fråga. Det finns ett medborgarlöfte med
Polisen att genomföra 100 hastighetsövervakningar i Vingåker centralort under 2020.
Se bifogat medborgarlöfte.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kostnader är kopplade till beslutsförslaget.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Medborgarlöfte Vingåker 2020
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Claes Pohlmann
Trafikingenjör
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet

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

Frågan bedöms inte påverkas av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

256
(xx)

2020-12-07

Ks §

KS 2020/494

Svar på medborgarförslag om fler sittplatser i
Tennisparken
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. I det står följande:
"Vi är några volontärer och gäster/deltagare som nu i coronatider har träffats i
Tennisparken då vi tvingats hålla lokalen på Köpmangatan stängd (samtliga
volontärer tillhör riskgruppen 70+ ).
Tennisparken är en utmärkt mötesplats under den tid på året då det är behagligt att
vistas utomhus. Men - det saknas platser att sitta. Förutom bord och bänkar
tillhörande glasscafeet finns ett fåtal parksoffor i denna stora park. De står dessutom
med mycket långt avstånd från varandra. Det hela ger ett mycket ödsligt intryck. Vid
kontakt med kommunen (av andra personer) har svaret blivit att "frågan skall lyftas"
eller att det som sätts dit försvinner eller förstörs. Mitt förslag är då att det runt ett
par av de stora gamla träden byggs fasta bänkar runt stammarna samt några fasta
små bord i något tungt material (betong och trä). Ett extra plus blir ju då att det ger
skugga utan några dyrbara takinstallationer. Ett alternativ, även om ett sämre sådant,
kunde vara inköp av billiga begagnade utemöbler.
Förvaltningens ståndpunkt i frågan är att bygga sittplatser runt stammarna på träden
inte är bästa alternativet. Förvaltningen föreslår att man köper in 3 stycken
bänkar/bord som man lägger plattor under och fördelar ut på gräsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-10
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-10
Handläggare

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

KS 2020/494

Medborgarförslag om fler sittplatser i Tennisparken
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att

1. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. I det står följande:

"Vi är några volontärer och gäster/deltagare som nu i coronatider har träffats i
Tennisparken då vi tvingats hålla lokalen på Köpmangatan stängd (samtliga
volontärer tillhör riskgruppen 70+ ).
Tennisparken är en utmärkt mötesplats under den tid på året då det är behagligt att
vistas utomhus. Men - det saknas platser att sitta. Förutom bord och bänkar
tillhörande glasscafeet finns ett fåtal parksoffor i denna stora park. De står dessutom
med mycket långt avstånd från varandra. Det hela ger ett mycket ödsligt intryck. Vid
kontakt med kommunen (av andra personer) har svaret blivit att "frågan skall lyftas"
eller att det som sätts dit försvinner eller förstörs. Mitt förslag är då att det runt ett
par av de stora gamla träden byggs fasta bänkar runt stammarna samt några fasta
små bord i något tungt material (betong och trä). Ett extra plus blir ju då att det ger
skugga utan några dyrbara takinstallationer. Ett alternativ, även om ett sämre sådant,
kunde vara inköp av billiga begagnade utemöbler.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

207

vingaker.se

2 (9)

Bakgrund
Medborgarförslag om fler sittplatser i Tennisparken. Förslaget innebär att man vill få
fler sittplatser, man vill få sittplatser runt stammen på några av de stora träden i
parken.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt i frågan är att bygga sittplatser runt stammarna på träden
inte är bästa alternativet. Förvaltningen föreslår att man köper in 3 st bänk/bord som
man lägger plattor under och fördelar ut på gräsområdet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för detta uppskattas till 30.000kr för 3 st bänk/bord samt markarbete.
Investeringspengar är ansökt om inför 2021. Risken för ökad driftbudget för Tekniska
ökar då skadegörelse förekommer.

Bilagor
Medborgarförslag om fler sittplatser i Tennisparken

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

213

vingaker.se

8 (9)

"[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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Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i
området Storgölet i Baggetorp
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.Kommunfullmäktige beslutar en utökning av verksamhetsområdet för vatten och
avlopp samt spillvatten för dagvatten för området Storgölet i Baggetorp
2. Kommunfullmäktige beslutar att utökningen av verksamhetsområdet ska innefatta
del av fastighet Baggetorp 1:28 enligt bifogad karta.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan, del av Baggetorp 1:28 m.fl med laga kraft 1991-12-11, reviderad 1992-0311. Enligt gällande detaljplan för området ska området exploateras med
bostadsfastigheter, vilket är en försäljning som pågår i skrivande stund.
Exploateringsområdet saknar beslut om verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten. Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska
kommunen besluta om verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Karta utökat verksamhetsområde, Storgölet Baggetorp.
Beslutet skickas till
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-12
Handläggare

Pontus Lindström
0151 - 193 84
pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/739

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i
området Storgölet i Baggetorp
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om att besluta om en utökning
av verksamhetsområdet för vatten och avlopp samt spillvatten för dagvatten för
området Storgölet i Baggetorp
2. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om att besluta om att
utökningen av verksamhetsområdet ska innefatta del av fastighet Baggetorp 1:28
enligt bifogad karta
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan, Del av Baggetorp 1:28 m.fl laga kraft 1991-12-11, reviderad 1992-03-11.

Enligt gällande detaljplan för området ska området exploateras med
bostadsfastigheter, vilket är en försäljning som pågår i skrivande stund.
Exploateringsområdet saknar beslut om verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska kommunen
besluta om verksamhetsområde.
Ärendets beredning
Ärendet har berättats av kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Detaljplan, Del av Baggetorp 1:28 m.fl laga kraft 1991-12-11, reviderad 1992-03-11.
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Enligt gällande detaljplan för området ska området exploateras med
bostadsfastigheter, vilket är en försäljning som pågår i skrivande stund.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska kommunen
besluta om verksamhetsområde.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster
ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast
tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6§ vattentjänstlagen.
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang. Genom beslutet om
verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och
skyldigheter gällande för huvudmannen och fastighetsägarna inom området.
Enligt gällande detaljplan för området ska området exploateras med
bostadsfastigheter. På 1990-talet byggdes en första etapp ut med vatten och
avloppsledningar för att byggklara fastigheter för bostadsändamål skulle finnas.
Området är beläget på del av fastigheterna Baggetorp 1:28. Utbyggnaden av det
allmänna VA-ledningsnätet har gjorts utan att kommunen fattat beslut om
verksamhetsområde.
Genom fastställande av verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet
enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för både VAhuvudmannen och fastighetsägarna.
Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen och fastighetsägarna
både rättigheter och skyldigheter. För VA-huvudmannen gäller bland annat
skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt
rättighet att ta ut avgift för (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom
verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna inom området
och därmed också skyldighet att betala VA-taxa och följa allmänna bestämmelser som
beslutas av kommunen
Fastigheterna som tas in i verksamhetsområdet får en bättre avloppshantering med
mindre miljöpåverkan på recipient.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde
då utbyggnad av VA-ledningsnätet inom området redan utförts, samt för att
kommunen är skyldiga inom området med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljö ordna med dricksvatten och avlopp i ett större sammanhang än enskilda
lösningar för varje fastighet.
Ekonomiska konsekvenser
Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut
omfattasav Lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt
gällande VA-taxa.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Karta utökat verksamhetsområde Storgölet, Baggetorp
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Pontus Lindström
Miljöchef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen
tar ett samlat ansvar för områdets utsläpp av
spillvatten och dricksvattenkvalitet.

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.

Inte aktuell
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Inte aktuell
"[Klicka och skriv]"

Inte aktuell

Inte aktuell

Verksamhetsområde innebär att kommunen tar ett
samlat ansvar för områdets utsläpp av spillvatten
och dricksvattenkvalitet.
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Inte aktuell

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.

Kommunen tar samlat ansvar för utsläpp av
spillvatten för att skydda recipient.
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Inte aktuell

Inte aktuell
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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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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande
2020-11-09, Köpekontrakt mellan Vingåkers kommun och Vingåker Arena AB för del
av fastighet, KS 2020/719, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.3
2020-11-18, Ansökan om förnyelse av tillstånd att utfärda identitetskort inklusive
namnteckningsprov, KS 2020/572, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1

Kommunchef
2020-10-29, Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vingåkers kommun och Remade in
Sweden AB, KS 2020/692, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2020-11-10, Avtal med Mediaflow om lagring, media - och bildbanker, KS 2020/729,
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
2020-11-19, Beslut om tillförordnad biträdande chef för kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-03--2020-03-30. KS 2020/750,
Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4.29
2020-11-23, Fastighetsägarens yttrande över nybyggnad av flerbostadshus godkänner sökt åtgärd, KS 2020/730, Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5.

Ekonomichef
2020-11-17 Beslut om förordnande som ekonomichef under perioden 2020-03-252020-06-30 vid de tillfällen ordinarie ekonomichef ej är i tjänst i samband med Covid19 / Corona, KS 2020/742 Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.

Kommunikationschef
2020-02-13, Beslut om att få använda Vingåkers kommuns kommunvapen i Ung
företagsamhets informationsmaterial, KS 2020/107. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.15.
2020-11-16, Beslut om förordnande av kommunikationschef under perioden 2020-1116 -2021-06-30 vid de tillfällen ordinarie kommunikationschef ej är i tjänst på grund
av Covid 19/ Corona, KS 2020/742, Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.

HR-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-05, Avtal mellan Vingåkers kommun och Arbetsförmedlingen om
sommarjobbsatsning för ungdomar 2020, KS 2020/304. Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.11

Trafikingenjör
2020-11-02, Yttrande över begagnade av offentlig plats – julmarknad, KS 2020/680.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4
2020-11-02, Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkering,
samt genomfart med på Engelbrektsgatan i Vingåker, KS 2020/633,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.9.
2020-11-10, Prh § 14/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/677,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-10, Prh § 15/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/619,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-10, Prh § 16/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/715,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-10, Prh § 17/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/704,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-11, Prh § 18/ 2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/718,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-10, Prh § 19/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/717,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-26, Prh §20/2020 – Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/748,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-26, Prh § 21/2020 – Beslut om parkeringstillstånd, KS 2020/664,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-11-12, Beslut om grävtillstånd på Skolgatan, Södergatan och Jägaregatan, KS
2020/720 Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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