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Kommunfullmäktige
Tid:

Måndagen den 8 februari 2021, kl. 14.00

Plats:

Åbrogården, stora salen i Vingåker/ via Teams

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

Föredragande

1. Beslut om digitalt kommunfullmäktige 2021
2. Svar på interpellation
3. Inkomna medborgarförslag
4. Inkomna motioner
5. Svar på medborgarförslag om sittplatser i Tennisparken
6. Svar på medborgarförslag om att dämpa hastigheten på Storgatan
7. Svar på medborgarförslag om att inrätta en badplats där hundar är
välkomna
8. Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
9. Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
10. Utökning av verksamhetsområde för VA, Storgölet Baggetorp
11. Återrapportering av åtgärder för näringslivet med anledning av covid19
12. Förslag på priser för uthyrning av Säfstaholms slott
13. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
14. Förslag om att bygga ny förskola

Inkomna ärenden och delgivningar
15. Delgivningar
16. Begäran om entlediganden
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Valärenden
17. Fyllnadsval
Välkommen!
Viking Jonsson
Ordförande

Anna Olsson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08
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(xx)

Kf § 1

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08
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Kf § 3

KS 2021/56

Beslut om digitalt kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden sker digitalt
under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
I och med Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun som antogs
2015, beslutade fullmäktige att sammanträden får ske med ledamoten närvarande på
distans.
I och med det nuvarande läget med coronapandemin samt de rådande restriktionerna
bör kommunfullmäktiges sammanträden ske digitalt med ledamöterna på distans så
länge inget annat framkommer som förändrar detta.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.1

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-06, § 24, att gälla från 2012-03-01
Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12, § 121
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-02-16 § 2

Flik 3.1 Arbetsordning för
kommunfullmäktige från 2012, rev
2015-02-16

Arbetsordning för kommunfullmäktige
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1§

Fullmäktige har 31 ledamöter.
Ordförande och vice ordförande
2§

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före
december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige uppdragens ängd.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
3§

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4§

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
5§

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst 6 ggr/år. För varje år bestämmer
fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
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Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med styrelsens presidium.
6§

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7§

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på
lämpligt sätt.
8§

Fullmäktige sammanträder i Åbrogården, Storgatan 55 i Vingåker.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
för ett visst sammanträde.
9§

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sammanträdet
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna.
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Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde
begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
12 §

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende
bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

39

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden
eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
15 §

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
16 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
17 §

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
18 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
19 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
20 §

Rätt att delta i överläggningen har
-

ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd
vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.

-

ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

-

ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med
anledning av svaret.

-

styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
företaget.

21 §

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
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22 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
23 §

Ersättarna i kommunfullmäktige har yttranderätt även när de inte tjänstgör.
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
24 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.
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Yrkanden
25 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
26 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
27 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
28 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
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En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
29 §

En motion
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde
med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Medborgarförslag
30 §

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag
-

ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

-

ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.

-

får inte ta upp ämnen av olika slag.

-

väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en
nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
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Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar ärendet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.
Företagens initiativrätt
31 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
De bolag som avses är AB Vingåkershem, Vingåker Kommunfastigheter AB,
Vingåkers Vatten och avfall AB.
Interpellationer
32 §

En interpellation ska
-

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, och

-

bör ges in till styrelsens kansli senast två arbetsdagar före det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes. En interpellation bör besvaras vid det
sammanträde den ställs om den ges in till styrelsens kansli senast 15 dagar före
sammanträdesdagen.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
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Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17
eller 18 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna
till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
Frågor
33 §

En fråga ska
-

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.

-

ges in till styrelsens kansli senast två arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärenden
34 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de
beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.
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Återredovisning från nämnderna
35 §

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i
respektive nämnds reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
36 §

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om
ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredning av revisorernas budget
37 §

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.
Justering av protokollet
38 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
39 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
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Expediering och publicering
40 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige
beslutar annat.
41 §

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande
även inom samma tid publiceras på kommunen webbplats.
Allmänhetens frågestund
42 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen
2. när fullmäktige behandlar budgeten
3. vid fullmäktiges behandling av övriga ärenden
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna. Frågor ska lämnas
in två arbetsdagar före sammanträdet.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor
från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.

1218

Bestämmelser om fullmäktigeberedningar
§ 43

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den
löpande mandatperioden de ordinarie fullmäktigeberedningar man bestämmer ska
finnas för den löpande mandatperioden.
Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och
övriga nämnder.
§ 44

Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för
den tid som de har valts till ledamöter.
§ 45

1. En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att
överlämna till beredningen
2. En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.
3. En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
4. Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
5. Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
särskild beredning samt mandattiden för denna.
6. För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutförhet och protokoll.
__________
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KS 2020/708

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

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

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

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

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

Tiina Rokka
Vänsterpartiet

Med vänlig hälsning
Tiina Rokka
Barn- och Utbildningsförvaltningen
| Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-
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KS 2020/775

Motion om att införa en FUT-funktion
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till socialnämnden för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I den
står följande:
”Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med misstänkt
bidragsfusk. En så kallad FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet lett till 50
återkravsärenden och 30 polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta diskussionen
med klienten. Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden,
Försäkringskassan och andra myndigheter.
Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en projektanställning av
2år.”
Beslutsunderlag
Motion 2020-12-01
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Motionsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22

Motion
Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med
misstänkt bidragsfusk. En så kallad FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet
lett till 50 återkravsärenden och 30 polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta
diskussionen med klienten.
Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden,
Försäkringskassan och andra myndigheter.

Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en
projektanställning av 2år.

Vingåker 20201201
Charlotte Prennfors
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KS 2020/494

Svar på medborgarförslag om fler sittplatser i
Tennisparken
Förslag till beslut
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
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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

26

vingaker.se

3 (9)

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

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

33

Medborgarförslag
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.
Jag är övertygad om att detta skulle öka parkens attraktivitet för Vingåkersborna .
Här nedan länkar som visar olika tänkbara alternativ.
https:/Iplatssnickrat.se/8-kantig -bank-runt-trad/
https:/Iwww.google.se/search?
Q=sittb%C3%A4nk+byggd+runt+ett+tr%C3%A4d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved =2ahUKEwigt Q
fxvXQAhUNmYsKHb -NC-MO AUoAXoECAsOAw&biw=14S3&bih=648
Vänligen
Ylva Eliasson
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KS 2020/560

Svar på medborgarförslag om att dämpa hastigheten på
Storgatan
Förslag till beslut
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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Tank pä att dina personuppgifter reglslf8ras nardU sklckar.-post lllI oss. Ou kan läsa m.rom hurVIngåkers kommun
hanlerardlna personuppgifter pä Dlj..-11oowi monte, W"9.hjln!~mr·yl-ll!n"-Q!t!SC!lunpgrnml

Frin: Christer Nodemar IM)
<Chrjslcr,Node mar@yl nga ker,s.t>
Sklcbt: den 8 september 2020 20:27
T1II: Anna Olsson

<al'lnaolssoO@v1nuakeue;>
Ämn.: Motion TIll KF 14/9-20 Trafiken genom Storgatan I Centrala VInsåker
Det måste göras något snarast för att dämpa hastigheten genom centralorten Storgatan I Vlngåker Innan någon allvarlig olycka Inträffar både tung
trafik samt så kallade biltjuvar susar förbi I närmare 100km/tlm Jag bor nära vägen vid skolan så jag vet va jag talar om,Mltt förslag är tillverka
kullersten typ liknande på väg 52 genom Katrineholm då kör bilisterna lungt då de är rädda om bllen,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.Traflkläget med förhoppning att KS tar itu med detta Innan det är för sent,MVH Christer Nodemar"OffiA Är ett Medborgarärende ej
politiskt
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

<anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Re: Motion Till KF 14/9-20 Trafiken genom Storgatan i Centrala Vingåker

Från: Christer Nodemar (M)
<Christer.Nodemar@vingaker.se>
Skickat: den 9 september 2020 07:49
Till: Anna Olsson

Hej,Behandla ärendet som ett medborgarförslag,Då jag är förste ersättare vet jag först troligen på måndag 14/9 på fm om jag hoppar in som ordinarie
och då kan man ändra till motion/Mvh CH
Hämta Outlook för iOS
Från: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Skickat: Wednesday, September 9, 2020 7:26:22 AM
Till: Christer Nodemar (M) <Christer.Nodemar@vingaker.se>
Ämne: Sv: Motion Till KF 14/9-20 Trafiken genom Storgatan i Centrala Vingåker
Hej Christer, det står motion i ämnesraden och att det är ett medborgarärende i själva mejlet så måste kolla med dig så att jag inte behandlar ärendet
fel. En motion kan bara väckas av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och endast av ersättare när de tjänstgör under ett sammanträde. Vill du
att jag behandlar detta som ett medborgarförslag, att jag ska skicka vidare det till vår trafikingenjör och KSO eller vill du ta upp det inom ditt parti så
att en ordinarie ledamot kan skicka in en motion om detta?

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

<anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Motion Till KF 14/9-20 Trafiken genom Storgatan i Centrala Vingåker

Från: Christer Nodemar (M)
<Christer.Nodemar@vingaker.se>
Skickat: den 8 september 2020 20:27
Till: Anna Olsson

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 jag vet va jag talar om,Mitt förslag är tillverka
kullersten typ liknande på väg 52 genom Katrineholm då kör bilisterna lungt 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,MVH Christer Nodemar,,DETTA Är ett Medborgarärende ej
politiskt
Hämta Outlook för Android
Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina personuppgifter på
https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina personuppgifter på
https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/
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kommun

Medborgarlöfte Vingåkers kommun 2020

Inledning
Dessa medborgarlöften är en del av polisens och kommunens
samverkansöverenskommelse om trygghetskapande och brottsförebyggande arbete.

En av grundpelarna i polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i
kommunen och medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer vid trygghetskapande
och brottsförebyggande arbete. Medborgarna, medarbetarna, trygghetsundersökningar och
tillgänglig statistik har används för att ta fram en lägesbild för Vingåker. Utifrån denna
gemensamma lägesbild har dessa medborgarlöften framtagits.
Lägesbild
Den samlade bilden är att medborgaren upplever trafikstörningar i tätorten Vingåker. Det
gäller buskörning med motorfordon och bilar som har höga hastigheter. Orsaken till
otryggheten är bland annat avsaknaden av legala väktare och att motorfordon framförs
störande framförallt kvällstid.
Effekter
Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och
att utsattheten för brott minska.

Två prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.
•
•

Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet
tätorten Vingåker
Hastigheten i tätorten Vingåker

Medborgarlöften 2020
Polisen lovar att:

•
•
•

genomföra minst 100 trafikkontroller med 20 minuters metoden i tätorten Vingåker
genomföra minst två riktade insatser mot EP A traktorer och mopeder i samverkan
med trafikgruppen
Områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola,
fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på
väg in i kriminalitet
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Kommunen lovar att:

•
•
•
•

genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och
medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med
medborgardialogen som utgångspunkt
att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare
trafikmilj öer
genomföra mätningar med "Din hastighet" på aktuella vägavsnitt för att få kunskap
om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod

Polisen och kommunen lovar att:

•

Tillsammans arbeta för att göra tennisparken till en tryggare och säkrare plats.

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos
Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.
Gilltighetstid
Medborgarlöftet gäller from 1 januari 2020 till 31 december 2020.
Uppföljning
Medborgarlöftena kommer att utvärderas med resultatredovisning tre gånger under 2020.
Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen. Resultatet redovisas på polisens
och kommunens hemsidor samt facebook konton.

Liselotte Jergard
Kommunchef Vingåkers kommun

Chef lokalpolisområde Katrineholm
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

10
(xx)

Kf § 8

KS 2020/418

Svar på medborgarförslag om att inrätta badplats där
hundar är välkomna
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att inrätta en hundvänlig badplats i
Vingåkers kommun:
”En hundvänlig badplats där familjen kan bada i Vingåkers kommun. Där kommunen
ansvarar för röjning och underhåll och står för soptunna och eventuella sittplatser.
Förslagsvis att beslutet om hundförbud omprövas på någon av våra kommunens
badplatser eller att tillåtelse ges att vistas med hund i utkanten av befintlig badplats.”
Tidigare förslag om badplatser för hundar har utretts vid ett flertal tillfällen av
kommunen och har då avslagits. En hundbadplats skulle berika Vingåkersbygden för
de medborgare som är hundägare, men inte för den breda allmänheten. Hundägare
uppmanas istället att ta kontakt med privata markägare och undersöka möjligheten till
att inrätta en hundbadplats tillsammans med föreningslivet. Förvaltningens ståndpunkt
är att kommunens kommunala badplatser även fortsättningsvis ska vara hundfria.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-15
Medborgarförslag 2020
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Protokollsutdrag Kf § 5/2012
Tjänsteutlåtande 2011-12-21
Protokollsutdrag Ks § 137/ 2008
Protokollsutdrag Kfn § 48/2008 inklusive yttranden från förvaltningen
Tjänsteutlåtande 20007-11-23
Motion 2007
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-01-15
Handläggare

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

KS 2020/418

Svar på medborgarförslag om att inrätta en hundvänlig
badplats i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att inrätta en hundbadplats i Vingåkers
kommun. Tidigare förslag om badplatser för hundar har utretts vid ett flertal tillfällen
av kommunen och har då avslagits. Se bilagor. En hundbadplats skulle berika
Vingåkersbygden för de medborgare som är hundägare, men inte för den breda
allmänheten. Hundägare uppmanas istället att ta kontakt med privata markägare och
undersöka möjligheten till att inrätta en hundbadplats tillsammans med föreningslivet.
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunens kommunala badplatser även
fortsättningsvis ska vara hundfria.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag om att inrätta en hundvänlig badplats i
Vingåkers kommun:
”En hundvänlig badplats där familjen kan bada i Vingåkers kommun. Där kommunen
ansvarar för röjning och underhåll och står för soptunna och eventuella sittplatser.
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Förslagsvis att beslutet om hundförbud omprövas på någon av våra kommunens
badplatser eller att tillåtelse ges att vistas med hund i utkanten av befintlig badplats.”

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt i frågan är att avslå medborgarförslaget om att anlägga en
hundbadplats i Vingåkers kommun. Tidigare förslag om badplatser för hundar har
utretts vid ett flertal tillfällen av kommunen och har då avslagits. Se bilagor. En
hundbadplats skulle berika Vingåkersbygden för dem medborgare som är hundägare,
men inte till den breda allmänheten. Hundägare uppmanas istället att ta kontakt med
privata markägare och undersöka möjligheten till att inrätta en hundbadplats
tillsammans med föreningslivet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Tjänsteutlåtande Dnr 102/2007822
Tjänsteutlåtande 2011-12-21
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☐

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Flik 1.2

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers
kommun
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Dokumenttyp Dokumentnamn
Föreskrifter
Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
för Vingåkers
kommun
Giltighetstid Processägare
Tills vidare

Fastställd
Antagen av KF 1995-12-18, § 80, gäller från
1996-01-01.

Beslutande
Kommunfullmäktige

Senast reviderad
Reviderad av kommunfullmäktige
2017-04-24, § 49.

Detta dokument
gäller för
Samtliga förvaltningar

161

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Vingåkers kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokal föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i Vingåkers kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte
annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
 Begravningsplatser
 Lytterstabadet
 Hullabadet, Österåker
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 § samt 11
§ första stycket, 12 §, 13 §, 15 § andra stycket bör kommunen ges
tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att
allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller
dålig lukt.
Av lastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
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Schaktning, grävning mm
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta
möjliga olägenhet.
Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.
Pyrotekniska varor
8§
Tillstånd från polismyndigheten krävs när det gäller tillstånd att använda
fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område
inom hela Vingåkers kommun. Tillstånd från polisen behövs dock inte
under följande tider:
 Från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen.
 Från klockan 22.00 påskafton till klockan 01.00 på påskdagen.
 Från klockan 22.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1
maj.
Containrar
9§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
10 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över
en gångbana på lägre höjd ä 2, 30 meter eller över en körbana på lägre
höjd än 4,50 meter.
Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot offentlig plats. Även placering av
"gatupratare"/vippställ för annonser eller liknande kräver tillstånd på
offentlig plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.
Högtalarutsändning
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik
krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
14 §
Spritdrycker, vin, starköl och öl vars alkoholhalt överskrider 2,25
volymprocent får inte förtäras inom följande områden, med
avgränsningar enligt bilagd karta:
 Torget vid centrumhuset (med undantag av uteservering med
tillstånd)
 Tennisparken
 Järnvägsparken
 Stationsområdet
Ambulerande försäljning
15 §
Ambulerande försäljning får inte ske på den allmänna försäljningsplatsen
på torget vid Storgatan 16 i Vingåker och vid Lytterstabadet.
För ambulerande försäljning vid kommunens allmänna badplatser i
Högsjö, Marmorbyn, Viala och Hullabadet i Österåker krävs tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar
offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
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Camping
16 §
Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats, eller på sådan
plats som i 3 § jämställs med offentlig plats.
Camping eller uppställning av husvagnar utan särskilt tillstånd från
kommunstyrelsen är inte heller tillåtet på kommunalt ägd mark. För
tillfälligt eller varaktigt anordnade campingplatser gäller plan- och
bygglagens bestämmelser kap 9 § 8 där det anges att bygglov erfordras
och dels förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38
där anmälningsplikt anges.
Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
18 §
Hundar skall hållas kopplade på samtliga offentliga platser samt inom
Båsenberga fritidsområde och Säfstaholms slottspark.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas vid Lytterstabadet, Läppebadet, Hullabadet i
Österåker, badplatserna i Marmorbyn, Sjögölet, Högsjö och Viala under
tiden 1 maj till 1 september.
19 §
På samtliga offentliga platser skall föroreningar efter hundar plockas
upp.
Ridning och löpning
20 §
Ridning får inte ske i elljusspåret vid Båsenberga fritidsområde,
Marmorbyns motionsspår och i elljusspåret i Högsjö.
Löpning och promenad är förbjuden i anlagda skidspår vid Båsenberga
fritidsområde, Marmorbyns motionsspår och i elljusspåret i Högsjö.
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Avgift för att använda offentlig plats
21 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.
Yttranden
22 §
1) Att avge yttranden som avses i 3 kap 2 § ordningslagen
ankommer på
a) Kommunstyrelsen avseende kommunens mark.
2) Att avge yttranden enligt 4 § i lokala ordningsföreskrifter för
Vingåkers kommun ankommer på
a) samhällsbyggnadsnämnden såvitt avser 7 § i dessa föreskrifter
b) kommunstyrelsen såvitt avser 11 § första stycket, 12 § och 13 §
första stycket i dessa föreskrifter.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§,
11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §, 15 § första och andra
styckena, 16 §, 18 20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2012-02-06

6

Kf§ 5

Dnr 102/2007

Motion/medborgarförslag om badplats för hundar
Kommunfullmäktiges beslut

•

Avslå motionen med anledning av att föreslagen mark endast får utnyttjas
som rastplats samt förklara medborgarförslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet

Motion och medborgarförslag om att inrätta hundbadplats har beretts i flera
omgångar. 2008-01-21 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska avslå
motionen. Kommunfullmäktige skickar dock motionen på återremiss till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning (2008-02-04, § 7). I juni 2008 föreslår
kultur- och fritidsnämnden samt tekniska. ·ervicenämnden att kommunfullmäktige
ska av lä motionen. Skäl för detta är bland annat förvaltningarna anser att behovet
aven hundbadplats inte står i proportion till de ekonomiska insatser som måste
göras. Vidare ftnns det vissa hälsoaspekter som spelar in. Kommunstyrelsen ger
dock 2008-08-18, § 137 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheterna för att anlägga en hundbadplats vid rastplatsen vid Kolsnaren, detta
istället för att integrera en allmän badplats med en hundbadplats.
I gällande servitutsavtal står att området ska nyttjas som rastplats samt att
kommunen inte hat tätt att inom området upplåta båtplats, anordna brygga eller
upplåta ftske.
Inlägg

I ärendet yttrar sig Raul Sevefjord (M), Bodil Westin (S), Roger Fredman (VTL)
och Pernilla Hagberg (MP).
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2011-12-21
Motion, 2007-03-23
Medborgarförslag, 2008-01-07

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanlrädesdalum

Kommunfullmäktige

Sida

2012-02-06

1 (29)

Plats och tid

Abrogården, Vingåker, måndagen den 6 februari 2012 kl 14.00-19.45

Beslutande

Kristina Jonsson (S), ordf,
Björn Anderson (M)
Agneta Skarp, tjänstg ers (VTJ~)
Jim Lindström (M), § 1-6a
Thommy Gustafsson (S)
Fredrik Appelgren (VTL)
fIelena Edrenius (S)
J ~ennart Andersson (KD)
Viking Jonsson (S)
Margareta Karlsson (1'1')
Morgan Fredriksson (S)
Håkan Persson (S)
Karin Andersson (C)
Roger Fredman (VTL)
Urban Andreasson, (M)
Bo Sävhammar (KD)
Klara Björnlund (M), tjänstg ers §
Ola I jndgren (S), tjänstg ers

7 -26

Therese Palm (S), tjänstg ers
Stefan Westin (S)
Jörgen Larsson (S)
Anneli Bengtsson (S)
Kim Fröde (M)
Lars-Ove Winberg (C), tjänstg ers
Pernilla IIagberg (MI')
Raul Sevefjord (M)
Ake Tholin (V)
Linda Heed Bergsland (VTL), § 1-6a
Rutger Hallin (M)
Sari Thoren (M)
Robert Skoglund (S)
Bodil Westin (S)
Kjell Rosen (MP), § 1-13
Marie-Louise Thyberg (S)
Monica Widen (S), § 6b-26
Christina I Iallin (MP), tjänstg ers § 14-26

Övriga deltagande

Inger Forsgren (FP), ej tjänstg ers § 1-9
Gerd Johansson (KD), ej tjänstg ers
I Idena Viklund, kommun chef
Anders I ~dlund, enhetschef nämndservice

Utses att justera

Bodil Westin (S) och Kim Fröde (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Vingåker tisdag den 14 februari 2012 kl 17.00.

Lars-G unnar Karlsson (1'1') ej tjänstg ers
I Iåkan Östlund (MP), ej tjänstg ers

Sekreterare

Paragrafer 1-26

Anders Edlund
Ordförande

Kristina Jonsson
Justerande

Kim I,'röde

Bodil Westin

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-02-06
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2012-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

anslags nedtagande

2012-03

Underskrift
Namnförtydligande

Britt-Marie Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLATANDE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2011-12-21
Vår handläggare
Marlene Mård
0151
-19381
0151-193
81
marlene.mard@vingaker.se

Svar på motion/medborgarförslag -- Hundbadplats
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
•

Avslå motionen med anledning av att föreslagen mark endast får nyt~as
nyttjas
som rastplats.

Sammanfattning

Motion och medborgarförslag om att inrätta hundbadplats har beretts i flera
omgångar. 2008-01
-21 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska
2008-01-21
avslå motionen. I juni 2008 föreslår kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
servlcenämnden
servicenämnden att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Skäl för detta är
bland annat förvaltningarna anser att behovet aven
av en hundbadplats inte står i
proportion till de ekonomiska insatser som måste göras. Vidare finns det vissa
hälsoaspekter som spelar in. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
servlcenämnden
servicenämnden förordar att undersöka möjligheterna för att anlägga en
hundbadplats vid rastplatsen vid Kolsnaren, detta istället för att integrera en
allmän badplats med en hundbadplats

Ärendets beredning
2007-03-23 --Motion
Motion om hundbadplats inkommer.
2007
-04-23 -- Beslut i K5
2007-04-23
KS om att remittera motionen till kultur- och
fritidsnämnden samt tekniska selvicenäffinden
servicenämnden för yttrande.
2008-01-07 -- Medborgarförslag om att inrätta badplats för hundar inkommer.
2008-01-21 -- KS föreslår att KF ska avslå motionen.
2008-02-04 -- KF beslutar att återremittera motionen till KS för beredning.
Forts.

Kommunlednlngsförvaflningen
Kommuntednlngsförvaltningen
VIngåkers
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Vingåker•• Parkvägen 8·
8 • Tel vx 0151·19100'
0151•191 00 • Fax 0151-19106
0151-191 06
kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se
• Pg 9581-0
95 81-0 8g
Bg 624-8371
E-post: kommunslyrelsen@vingaker.se
www.vingaker.se·Pg
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2 (2)
Forts.
- KS beslutar att remittera medborgarförslaget och motionen till
2008-03-03 kultur- och fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden.
2008-06-02 - Kultur och fritidsnämnden föreslår KF att inte inrätta någon
särskild hundbadplats.
- Tekniska servicenämnden
servkenämnden föreslår KF att avslå motionen med
2008-06-11 -Tekniska
anledning av tillkommande driftkostnader.
2008-08-18 - KS uppdrar åt kansliförvaltningen att undersöka möjligheterna till
att anvisa rastplatsen vid Kolsnåren
Kolsnaren utmed riksväg 52 som hundbadplats,
hundbadplats.
Förvaltningens ståndpunkt

I gällande servitutsavtal står det att området ska nyttjas som rastplats samt att
kommunen inte har rätt att inom området upplåta båtplats, anordna brygga eller
11
..
upplåta fiske ..

VINGAKERS
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Kommunlednings förvaltningen

K mmunchef

Marlene Mård
Vik
Vik. nämndsekreterare

11

Se bilaga 11 - Servitutsavtal för rastplatsen vid Kolsnåren
Kolsnaren utmed riksväg 52.
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2008-08-18

205

Ks § 137

Dnr 3/2008
Dnr 102/2007

822
822

Besvarande av motion samt medborgarförslag om
hundbadplats
Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar
• Uppdra åt kansliförvaltningen att undersöka möjligheterna till att anvisa
rastplatsen vid Kolsnaren utmed rv. 52 som hundbadplats.
Beskrivning av ärendet

Raul Sevefjord (m) har i en motion föreslagit att möjligheten till att anordna
hundbadplats utreds. Förslaget till kommunfullmäktige i februari var att avslå
motionen, men fullmäktige beslutade om återremiss. I samband med att detta
beslut, inkom ett medborgarförslag om att iordningsställa ett hundbad. Den
återremitterade motionen och medborgarförslaget remitterades till kultur- och
fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden för ytterligare beredning.
Förvaltningarna har utarbetat ett gemensamt yttrande som de båda nämnderna
godkänt och överlämnat till kommunstyrelsen.
I beredningen har förvaltningarna utvecklat argumenten kring hygieniska aspekter
och allergirisken, fördjupat sig i inställningen från hundklubben, genomfört en
kostnadsberäkning, redovisat hur andra kommuner gjort i liknande ärenden samt
undersökt andra möjliga badställen än Lytterstabadet.
Risken att parasiter och mikroorganismer ska smitta från hund till människa är
mycket låg, men däremot utgör avföring en allmän smittorisk, anför bygg- och
miljöförvaltningen. Allergirisken är inte särskilt hög. Om en hundbadplats ska
anläggas invid en allmän badplats anser förvaltningen att den ska vara avgränsad
från resten av badplatsen. Hundklubben framför att man inte har något krav på
något särskilt hundbad. Det fInns ca 55 kommunala hundbad i Sverige, och det är
mycket ovanligt att dessa är belägna i anslutning till allmänna bad. Tekniska
förvaltningen och kultur- och fritids förvaltningen har undersökt tänkbara platser
för hundbad och har förordat rastplatsen vid Kolsnaren. Om beslut fattas i
ärendet måste tekniska förvaltningen skylta upp och iordningsställa området i
vatten och på land. Investeringskostnaden beräknas till 15 000 kronor och den
årliga skötseln till ca 8000 kronor. Dessa medel fInns inte budgeterade.
forts

U tdrags bestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-08-18

206

forts
Ks § 137

Både tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har antagit
yttrandet som sitt eget. Tekniska servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen och medborgarförslaget, med anledning av tillkommande
driftskostnader.
Arbetsutskottet anser dock att kansliförvaltningen bör få uppdraget att undersöka
om rastplatsen vid Kolsnaren utmed rv. 52 kan anvisas som hundbadplats.
Beslutsunderlag

KS:s arbetsutskott 2008-08-04, § 129
Tekniska servicenämnden, 2008-06-11, § 38
Kultur- och fritidsnämnden, 2008-06-02, § 48
Tjänsteutlåtande från tekniska förvaltningen samt kultur- och fritids förvaltningen,
2008-05-13
Motion, 2007-03-23
Medborgarförslag, 2008-01-08

Expediering

Kansliförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-08-18

190
(241)

Plats och tid

Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 augusti 2008, kl 14.00 - 15.00

Beslutande

Viking Jonsson (s), ordf
Camilla Anglemark (s)
Anneli Bengtsson (s)
Olle Olsson (s)
Märta Bolzek (s)
Harald Olsson (s)
Björn Andersson (m)
Raul Sevefjord (m)
Olov Osmark (vtl)
Lars-Ove Winberg (c), tjänstg ers
Bo Sävhammar (kd), tjänstg ers

Övriga deltagande

Helena Viklund, kanslichef
Therese Nilsson, sekreterare
Britta Marklund, planeringssekreterare
Kerstin Karlsson (s), ej tjänstg ers
Ola Lindgren (s), ej tjänstg ers
Marie-Louise Thyberg (s), ej tjänstg ers
Kjell Rosen (mp), ej tjänstg ers

Utses alt justera

Björn Andersson

Justeringens
plats och tid

Paragrafer 124 - 160

Sekreterare

Therese Nilsson
Ordförande

Viking Jonsson
Justerande

Björn Andersson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-08-18

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2008-08-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Vingåker

anslags nedtagande

2008-09-

Underskrift
Namnförtydligande

Britt-Marie Lindström
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammantrådesdatum

Kultur· och fritidsnämnden

2008·06·02

Kfn § 48

Dnr 67/2007
Dnr 38/2008

822
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Medborgarförslag samt återremitterad motion om
iordningsställande av hundbadplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
•

Föreslå kommunfullmäktige att inte inrätta något särskilt hundbad.

Beskrivning av ärendet
Raul Sevefjord (m) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att
det bör flnnas någon eller några badplatser för hundar/hundägare i anslutning till
eller i närheten av våra kommunala badplatser. Rau} Sevefjord föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt lämplig förvaltning att utreda samt konuna med
förslag.
Kultur- och fritidsnämnden framhöll följande i sitt svar;
Förvaltningen har prövat möjligheten att inrymma ett särskilt avgränsat hundbad i
anslutning till den konununala badplatsen i Lyttersta. Då kommunen äger en
förhållandevis stor landremsa där skulle ett hundbad kunna avskiljas från det
övriga badet. Samtidigt skulle ett samutnyt*de av parkering m m vara möjligt.
Denna lösning har dock avvisats av miljöförvaltningen som olämplig på grund av
vattenskyddet. Vattentäkten baseras nämligen till del på inducerad infiltration från
Tisnaren via åsmaterialet i strandzonen.

På grund av allergirisk, hygieniska aspekter och hänsyn till människor som är
rädda för hundar torde det behövas en större zon mellan ett allmänt bad och ett
hundbad. Förvaltningen kan konstatera att det vid övriga kommunala bad endast
fInns konununalt ägd mark i direkt anslutning till badplatserna. Om ett hundbad
skall inrättas måste därför kommunen förvärva mark, avskärma området, skylta
upp, i förkonunande fall anlägga väg och parkering samt slutligen avsätta resurser
för skötsel av platsen.
Förvaltningen anser att behovet av hundbad inte står i proportion till de
ekonomiska insatserna som behöver göras och föreslår därför att kommunen inte
anlägger något hundbad. Något krav på detta finns inte heller från Vingåkers
hundklubb som organiserar en stor del av hundägarna i Vingåkers kommun.
forts

_ _ _ _ _ ..___._ _ 0._._________

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdalum

Sida

2008-06-02
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forts

Kfn § 48
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2008-03-03 med följande tillägg;
Utvecklande argument avseende hygieniska aspekter.
Utvecklande argument avseende allergirisken.
Fördjupning i kta,,"et från hundlclubben.
Kostnadsberäkning.
Redovisning av hur andra kommuner gjort i liknande ärende.
Undersöka andra möjliga badställen än Lytterstabadet.
Utöver detta har även ett medborgarförslag inkommit 2008-01-07 från Yvonne
Lindskog där hon föreslår att en kommunal hundbadplats skall inrättas.

I det nya yttrandet som nu föreligger från kultur- och fritids förvaltningen och
tekniska förvaltningen görs en genomgång av de synpunkter som inkommit från
miljö förvaltningen. Denna tillsynsmyndighet anser att parasiter och m.ikroorganismer ska smitta från hund till människa är mycket låg. Däremot utgör
avföring en allmän smittorisk. Höga bakteriehalter i vatten utgör en smittorisk för
infektioner i sår och kan orsaka magproblem. Allergirisken är inte särskilt hög
eftersom badplatsen är belägen utomhus. Om en badplats skall anläggas för
hundar invid en allmän badplats anser miljö förvaltningen att den ska vara
avgränsad från resten av badplatsen. En hundbadplats kräver även en noggrann,
daglig skötsel på grund av smittorisken från eventuellt kvarlämnad avföring.
Hundbadplatsens placering skall prövas av bygg- och miljönämnden.
Avslutningsvis framh:lller miljö förvaltningen att hundägare alltid är ansvarig för
att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer eller skadar
människo!. Det är också hundägarens ansvar att plocka upp hundens avföring.

Hundklubben
Kommunfullmäktige har även uppdragit till förvaltningarna att utreda kravet från
hundklubben. Något sådant krav flnns inte. Klubben har meddelat att de inte har
några krav på ett särskilt hundbad.

Hundbad i andra kommuner
Enligt Aktiv hund i Sverige finns cirka 55 kommunala hundbad i landet. Det är
mycket ovanligt att dessa är helt integrerade med allmänna bad. De är antigen
enbart hundbad eller belägna i anslutning till allmänna bad. I Södermanland finns
eec hundbad och detta ligger i Eskilstuna.
forts
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Kultur- och fritidsnämnden
forts
Kfn § 48

Iordningställande av hundbad i Vingåker
Kultut- och fritids förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen
undersökt olika tänkbara platser för hundbado Ett förslag har varit Läppe där den
nye campingföreståndaren ställt sig positiv till frågan. Dock bedöms inte
anläggningen vara tillräckligt stor för att rymma både ett hundbad och ett allmänt
badoAven om det fInns en udde mitt emellan badstränderna som går att avskilja,
blir avståndet i vattnet till respektive strand för litet och det går inte att avgränsa
vattenomddet. Om ett hundbad skall anläggas, förordar de båda förvaltningarna i
stället rastplatsen vid Kolsnaren där både parkeringsplats och toalett flnns. Där är
inte någon allinän badplats idag. En förutsättning är att kommunens nyttjanderätt
till marken inte innehåller något förbehåll mot en sådan anläggning,

Kostnadsberäkning
Om beslut fattas i ärendet måste tekniska förvaltningen, som numera förvaltar
badplatserna i övrigt, skylta upp och iordningställa området (både i vattnet och på
land), Investeringskostnaden beräknas till ca 15000 kronor och den årliga skötseln
dessutom till ca 8 000 kronor. Ingendera finns budgeterat.

(Anm. Hälutöver har tekniska förvaltningen kostnader för skötsel av själva rastplatsen på ca 25 000 kronor per åro)
Beslutsunderlag,

Kfn:s beredningsutskott 2008-05-12, § 38
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen,
2008-05-13
KS:8 arbetsutskott, 2008-02-18, § 44
Kommunfullmäktige 2008-02-04 §§ 7,21
Medborgarförslag, 2008-01-07
Motion, 2007-03-22

Expediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Datum

2008-05-13
var handlaggare

Till
Kultur- och Fritidsnämnden och
Tekniska servicenämnden

Lars Furborg
0151-191 89,070-3300780
kultw@vingaker.se
C O Adelsköld
0151-19351,073-0557025
carl-olof.adelskold@vingaker.se

Medborgarförslag samt återremitterad motion om
iordningställande av hundbadplats
Förslag till beslut
Respektive förvaltning föreslår att respektive nämnd beslutar
•

anta förvaltningamas 'gemensamma yttrande som sitt eget.

Ärendets beredning
2007 -04-19
2007-10-17
2007-10-31
2007-11-05
2007-11-19
2008-02-04
2008-03-03

Remiss avseende motion om badplatser för hundar.
KomnuUlstyrelsens arbetsutskott.
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt.
Kommunstyrelsen
Förslag till yttrande över motion om badplatser för hundar.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden. Beredningsutskottet.
Beslut: Föreslå konununfullmäktige inte vidta någon åtgärd med
anledning av motionen. Kultur- och fritidsnämnden.
Aterremiss av ärendet.
Medborgarförslag om hundbadplats samt återremiss av motion i
samma ärende.

Kultur- ooh frltldsfOrvaltnlngen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • SäfslahoJms slott· Tel vx 0151-19100' Fax 0151-191 95
E-post: kullur@vlngaker.se • www.vingaker.se·Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Bakgrund
Raul Sevefjord (m) har till kommunfullmäktige inkonurut med en motion om att
det bör finnas någon eller några badplatser för hundar/hWldägare i anslutning till
eller i närheten av våra kommunala badplatser. Raul Sevefjord föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt lämplig förvaltning att utreda samt komma med
fOrslag.
Kultur- och fritidsnämnden framhöll följande i sitt svar;
Förvaltningen har prövat möjligheten att inrymma ett särskilt avgränsat hundbad i
anslutning till den kommunala badplatsen i Lyttersta. Då kommunen äger en
förhållandevis stor landremsa där skulle ett hundbad kunna avskiljas från det
övriga badet. Samtidigt skulle ett samutnyttjade av patkering mm vara möjligt.
Denna lösning har dock avvisats av miljö förvaltningen som olämplig på grund av
vattenskyddet. Vattentäkten baseras nämligen till del på inducerad infiltration från
Tisnaren via åsmaterialet i strandzonen.
På grund av allerigirisk, hygieniska aspekter och hänsyn till människor som är
rädda för hundar torde det behövas en större zon mellan ett alhnänt bad och ett
hundbad. Förvaltningen kan konstatera att det vid övriga kommWlala bad endast
finns kommWlalt ägd mark i direkt anslutning till badplatserna. Om ett hWldbad
skall inrättas måste därför kommunen förvärva mark, avskättna området, skylta
upp, i förkommande fall anlägga väg och parkering samt slutligen avsätta resurser
för skötsel av platsen.
Förvaltningen anser att behovet av hundbad inte står i proportion till de
ekonomiska insatserna som behöver göras och föreslAr därför att kommunen inte
anlägger något hundbad. Något krav på detta finns inte heller från Vingåkers
hundklubb som organiserar en stor del av hundägarna i Vingåkers kommun.
Tekniska servicenämnden (2007-05-09 § 61) hade ingen erinran mot att en
badplats for hundar anläggs. Nämnden avstod från att föreslå någon placering.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2008-03-03 med följande tillägg;
U !vecklande argument avseende hygieniska aspekter
Utvecklande argument avseende alIergirisken
Fördjupning i kravet från hundklubben
Kostnadsberäkning
Redovisning av hur andra kommuner gjort i liknande ärende
U ndersöka andra möjliga badställen än Lytterstabadet
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Utöver detta har även ett medborgarförslag inkommit 08-01-07 från Yvonne
Lindskog där hon föreslår att en konununal hundbadplats skall inrättas.

Förvaltningarnas ståndpunkt

Hälsodspekter
Kultur- och fritidsförvaltningen har begärt yttrande från Miljöförvaltningen
avseende de hälsomässiga aspekterna på ett hundbad. Milj ö förvaltningen anser att
parasiter och miktoorganismer ska smitta från hund till människa är mycket låg.
Däremot utgör avföring en allmän smittorisk. Höga bakterlehalter i vatten utgör
en smittorisk för infektioner i sår och kan orsaka magproblem. Allergirisken är
inte särskilt hög eftersom badplatsen är belägen utomhus. Om en badplats skall
anläggas för hundar invid en allmän badplats anser miljöförvaltningen att den ska
vara avgränsad från resten av badplatsen. En hundbadplats kräver även en
noggrann, daglig skötsel på grund av smittorisken från eventuellt kvarlämnad
avföring frän hundar. Hundbadplatsens placering skall prövas av bygg- och
miljönämnden. Avslutningsvis framhåller miljö förvaltningen att hundägare alltid
är ansvarig för att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer eller
skadar människor. Det är också hundägarens ansvar att plocka upp hundens
avfciring.

Hundklubben
Kommunfullmäktige har även uppdragit till förvaltningen att utreda kravet från
hundklubben. Något sådant luav finns inte. Klubben har tvärt om sagt att de inte
har några krav på något särskilt hundbad.

Hundbad i andra kommuner
Enligt Aktiv hund i Sverige finns cirka 55 kommunala hundbad i landet. Det är
mycket ovanligt att dessa är helt integrerade med allmänna bad. De är antingen
enbart hundbad eller belägna i anslutning till allmänna bad. I Södermanland finns
ett hundbad och detta ligger i Eskilstuna.

Iordningställande av hundbad i Vingåker
Kultur- och fritids förvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen
undersökt olika tänkbara platser för hundbad. Ett förslag har varit )Ifippe . där
den nye campingföreståndaren ställt sig positiv till frågan. Dock. bedöms inte
anläggningen vara tilltäckligt stor för att rymma både ett hundbad och ett allmänt
bad. Även om det finns en udde mitt emellan badstränderna som går att avskilja,
blir avståndet i vattnet till respektive strand för litet och det gär inte att avgränsa
vattenområdet.
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Om ett hundbad skall anläggas, förordar de båda förvaltningarna i stället
rastplatsen vid Kolsnaren där både parkeringsplats och toalett finns. Där är inte
någon allmän badplats idag. En förutsättning är att kommunens nyttjanderätt till
marken inte inneMller något forbehåll mot en sådan anläggning.

Kostnadsberäkning
Om beslut fattas i ärendet måste Tekniska förvaltningen, som numera förvaltar
badplatserna i övrigt, skylta upp och iordcingställa området (Mde i vattnet och på
land). Investeringskostnaden beräknas till ca 15000 kr och den årliga skötseln
dessutom till ca 8 000 kr. Ingendera finns budgeterat.
(Anm. Härutöver har Tekniska förvaltningen kostnader for skötsel av själva rastplatsen på
ca 25 000 kr per år.)

VINGAKERS KOM:MUN
Kultur- och Fritidsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

~

c

O Adelsköld
Förvaltningschef

Lars Furborg
Förvaltningschef

Bilagor

Aktiv hund i Sverige: Förteckning över hundbad
Yttrande från bygg- och miljöforvaltningen angående badplatser för hundar
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Kultur- och fritids förvaltningen

Dalum

2008-04-0:
V<\r nandlaggare

Erika Anders son

Yttrande från bygg- och miljöförvaltningen angående
badplatser för hundar
Bygg- och miljöförvaltningen lämnar följande yttrande:

Yttrande
Risken för att sjukdoms framkallande m.i.k.roorganismer eller parasiter ska smitta
från hund till människa är mycket låg. Hundars, liksom alla djurs, avföring utgör
däremot en allmän smittrisk. Avföring innehåller bakterier som i höga doser kan
orsaka tnagproblem om man får i sig bakteriebemängt vatten. Höga bakteriehalter
utgör också risk för infektioner i sår.
Allergirisken är inte speciellt hög eftersom badplatsen är belägen utomhus. Om en
badplats för hundar ska anläggas invid en befintlig kommunal badplats bör tydliga
skyltar vid badplatsens infart tala om att hundar vistas där, Då har allergiker en
möjlighet att välja att inte vistas på badplatsen.
Om en badplats för hundar ska anläggas invid en befmtlig kommunal badplats
anser bygg- och miljö förvaltningen att den ska vara avgränsad från resten av
badplatsen. Detta eftersom det största problemet med att anlägga en hundbadplats invid en befintlig kommunal badplats är att hundarna kan störa eller
skrämma andra besökare på badplatsen.
Hundbadplatsen kräver noggrann, daglig skötsel på grund a,T smittrisken från ev
kvarlämnad avföring från hundar.
Hundbadplatsens placering ska prövas av bygg- och miljönämnden. Tillsyn
inklusive badvattenprovtagning ska utföras av bygg- o<;h miljönämnden vid

Bygg- och milj"öförvaltningen
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hundbadplacsen enligt samma rutiner som vid övriga kommunala badplatser.
:\vgift utgår i enlighet med gällande taxa.

Dec är alltid hundägaren som är ansvarig för att hålla hunden under sidan uppsikt
act den inte skrämmer eller skadar människor. eller skadar egendom. Der är också
hundägarens ansvar att plocka upp hundens avföring.

Bakgrund

'.

Förslag har väckts om att möjlighet att ordna en badplats för hundar utreds.
Arendet ha.r tagits upp i kommunfullmäktige. som beslutat återremitteta ärendet
för ytterligare beredning. Kultur- och fricidsförvaltrungen har efterfrågat byggoch miIjöförvaltningens synpunkter avseende hygieniska aspekter och
allergirisken.

VINGAKERS KOMMUN
Bygg- och miljöförvaltningen

~~--Erika Andersson
~illj öinspektör
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Mitt I centrum_ Där tlnns en separa t hundbadplats som
ligger nggra hundra meter frå n den officiella badplatsen .

Detta ställe är uppskyltat både frå n gång- och
cykelvägen sam t vid själva platsen, så det är lätt att
hitta dit.
ligger tvärs över ån gentemot det stora badet. Väldigt
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..
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övrig strand . Följ de stigar som markerats med en biS
Mnvlsnlngsskylt med texten "hundbad" .

Eskilstuna

VIIsta

--~_._-. _.

Falkenberg

-_

_

~. ~

5krea strand

.-.-.- --''''-'--''''- .__ ...-.- ..

_. - ....

Falun

__

~~_.

.~_._ - --

. _ ~

-~

. ~_ . ~-..- .

__._. . . ...

_-~

..

~ .-

~._ ~ _ I'.

____

- ~ ' - "

' _---

Det går att nå hundbadzonen utan att passera över
övrig strand. Följ de stigar som markerats med en blå
hänvisningsskylt med texten "hund bad" .

Stångtjarn

Vid bryggorna mitt emot "människobadet"
är det avsett för hundar, även om det Inte är skyltat .
. ..

Hedemora
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En f d kommunal badplats (numera nedlagd) I sjön
Amungen I Dala-Husby, som vi skulle kunna
rekommendera som hund badplats.
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Badplatsen är utrustad med:
80rd och bänkar samt papperskorg/hund latrin.
Belägen vid Svin ö, strax Invid Ölandsbron fäste på
Kalmarsidan. Här är det officiellt tillåtet med hundbad,
strax norr om den ordinarie badplatsen .
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Mellan Kattvägen och Vallbergavägen (ca 300 m)
Enligt
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§

lokala

ordningsföreskrifterna
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Laholms kommun f~r hundar inte vistas.
1. p~ allmänna lekplatser
2. på de badplatser som anges I bilagan till dessa
föreskrifter under tiden l maj till och med den 15
september med undantag för av kommunen
särskilt anvisade omrSden för hundbad.
Allmänna badplatser i bilagan är följande:
Mästockabadet vid Björsjön 1Mästocka
Skogabybadet vid Glänningesjö ILaholm
Havsstranden med angränsande sanddyner
Sjöaltebadet vid SJöaltesjön 1Sjöalt
p~ samtliga övriga omr§den f~r man allts~ gärna ta
med sin hund och bada den och naturligtvis även
på allmänna badplatser under tiden 16 september
till den sista april. Dessutom finns numera en
särskild hundzon I Skummeslövstrand pS stranden
mellan Kattvägen och Vallbergavägen (ca 300 m)
där det ocksä är tillåtet för hundar att vistas och
bada

Linköping

Vlggeby

Lomma

Hamnen

-

- -"--._.. -

Väg 34, vid sjön Jamlunden

-....... _.... -. - --

En bit söder om hamnen, söder om den lilla stenpiren.
Ka n parkera om man kör In p& sjögräsgatan . En!.
kommunen
._,.._.
... (Sr hundarna
_.. vara
. lösa där Aret om.

_ -._..

__

. ~

_

. ~ - --

Lund

KnivsAsens stenbrott Ligger mellan Dalby och Veberöd .. Egentligen Inga lösa
hundar, men ok att bada med dom.

Malmö

Rlbersborg

Östra delen av Rlbersborgsstranden. Stor hundrastplats
som sträcker sig ner till vattnet. OK att ha hundarna
lösa. Sen I andra änden av Rlbersborgsstranden vid
Lagunens smSbStshamn finns en liknande. Hundarana ar
lösa och badar i Lagunen. Jättefint. MIttdelen av R.stranden fllr allt511Inte hundar vistas.

MJölby

Skogssjön

Anlagd hundbadplats av kommun alldeles intill off.
badplats. Skyltat

Motala

Pariserviken

Orsa

Orsa camping

Ulngst ner mot StorSns utlopp vid den s.k kärleksbron.
N&s via Berggrundsvl.Igen

Oskarshamn Ernemar
sm.§b.§tshamn.
Oxelösund

._.-...

Oxelösund
~---~.-

Pajala

Femöre
Jogerös

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

~

Tillåtet att ha med
sig hund
Sand~lk;;-··-.ä~~~d~· .. - ... - .
Strandbadens
camping och
badstrand
Sandviken

_

även Camping
--_ .... _.. - ... Här
.,--finns
- ......
... ... ---_............... .- -'--'---

Vi har ej haft problem med hundägare som Inte sköter
sig. Det lir alltsä IIQ8rens vett och etikett som gäller.

--17 k~';öde;-;;;S~~dvlk;; -'

Gamla Sätra badet

Gamla sätrabadet som Inte längre är n.§gon kommunal

___ 01'_._._. . . ..____ __ - ___. ._. _badplats
. _ .. ._._..... . _..__ -.._. . .
.~

.

~

...0.- _ •• _

. _ . .. _

. . . . . . _ __

,.,_

VårhClllarna

Skanör

HamnomrSdet

Hundbadplatsen ligger p~ höger sida en liten bit Innan
sjiilva hamnomrSdet. Stor grus "parkering" precis
bredvid stranden.

Stockholm

JMälla

Vid översjön I Järfälla finns ett hästbad som anväds av
hundägare. VIII man bada med hunden sS gSr det bra
lite längre bort. Hästbadet ligger efter alla de röda
stugorna och det st.§r en skylt vid stranden där det stgr
Mstbad. r närheten den platsen (lnns en grönyta med
grillplats och bord .

Stockholm

Lida friluftsgSrd

. ...

,..

Precis utanför Simrishamn

.. . . _

Simrishamn

__

...

_... _....

....

. . ... _ _ • • • • • _

t ...

_

--- ., ,.- .... -_._ .....

.. _

..

....... _ •

•

_. __ _

- - --- .-

_ ._ -

_ . .. _

~_

• ._

.. -

Fem kilometer från Tullinge station. Hundbadet ligger
nSt hundratal meter efter den officiella badplatsen I sjön
Getaren. Man hittar dit genom att gå från parkeringen,
över gräsmattan nedanför restaurangen och bort till det
som på vintern är en skidbacke. I botten på den är det
fritt fram , I skogarna runt omkring flnns det dessutom
massor av bra promenadvägar.
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Södertälje

Brandalasund

Ulricehamn

Allmänntr

Uppsala

Fj il II nara badet

VelIInge

Skanörs hamn

Vadstena

Borghamn

Vadstena
-_

. _- ~-

Västeräs

Sida 4 av 4

Man g§r in I en kohage och I anknytning till den finns en
härlig sandstrand. Mycket barnfamiljer. Där kan man
även Campa.

--

-- -._.

-- _ . .
...

~.~ . _.

_... "---"- - -'--

I Ulricehamn gäller reglerna att hundar fär följa med till
badet men givetvis inte rastas pS badplatsomr.lldet.
Llkasä ska man ta hänsyn till övriga badande. Det är
alltså tillStet att ha hunden med om man tar normal
hänsyn till andra besökare.

Ett par mi österut mot AlmungehSllet
_

0_

100
m_ . _
norr
om pirarmen. Skyttar
!jr uppsatta.
'
_
.. . _ • •• _ .......... . _ • •
_ __
_ ___
~

~ ~

.~

--.,.-_

Liten badplats skyltat B~rstad. Gli till vä vid p-plats, där
är hundar tillåtet. Kanonfint med sandstrand där du kan
sola sj/liv

.. -Tycklinge
. .. -- _.

Lögarängsbadet

Ängelholm

Sibirien

Vänster sid av stranden. Skyltat

Ängelholm

Vejystrand

pS stra nden rakt nedanför frldluftsbadet, I en egen liten
"vik".

__ _

Eriksöre..camping
..Öland
_ -_._. .......
.. . .
Örnsköldsvik Nyängets badplats

- - -..- ......

.......

__.-

Örnsköldsvik GulIviks Havsbad

Östersund

MInnesgärdet och
GÖvlken.

Har bl a I.lgllltybana
Litet bad beläget ca 7 km frän centrum, kör mot
Domsjö. Beläget vid havet bredvid större badstrand med
liten camping. En avgränsad liten del av stranden som
är hundtlll~ten
12 km tr~n Örnsköldsviks centrum är hundar tIIlStna pA
stranden samt på campingen med stugby. Mycket
hundvänlIgt ställe med gott om plats för alla.
Storsjön

copyright @ Aktiv Hund i Sverige
I\I~tiv

hund drivs och ägs av Aktiv HUlld I Sverige. Aktiv Hund I Sverige driver bland de populäraste
fiktiv HUllel i Sveriges nCltvE)rk (IV hundrelaterade slter har totalt ca 250 000 besk
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Kommunstyrelsen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2007-11-23
Vår handläggare

Therese Nilsson
0151-191 08
therese.nilsson@vingaker.se
Vår beteckning

Dnr 102/2007 822

Besvarande av motion om badplatser för hundar
Förslag till beslut

Kansliförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
•

Föreslå kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning

Raul Sevefjord (m) föreslår möjligheten till att ordna badplats för hundar utreds.
Tekniska servicenämnden har inte något emot att badplats för hundar anordnas,
men avstår från att föreslå var sådan badplats anläggs. Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat synpunkter från bygg- och miljöförvaltningen som
avvisar förslaget om hundbadplatser med anledning av att det är olämpligt på
grund av vattenskyddet. I övrigt anser kultur- och fritidsförvaltningen att behovet
av hundbad inte står i proportion till de ekonomiska insatserna som skulle krävas.
Kansliförvaltningen instämmer med kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensanalys, och föreslår därmed att motionen avslås.
Ärendets beredning

Motionen togs upp på kommunfullmäktige 2007-03-26, § 34 och remitterades av
kommunstyrelsen 2007-04-23, § 90 till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
servicenämnden för yttrande.

VK101S v1.0 060208, Badplatser
för hundar tjut 2007

forts

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

Raul Sevefjord (m) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige uppdrar åt
lämplig förvaltning att utreda möjligheten till att ordna badplats för hundar.
Tekniska servicenämnden meddelar att nämnden inte har någon erinran mot att
badplats för hundar anordnas, men avstår från att föreslå var sådan badplats
anläggs (2007-05-09, § 61). Kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige
inte vidtar någon åtgärd med anledning av motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat synpunkter från bygg- och miljöförvaltningen som
avvisar förslaget om hundbadplatser med anledning av att det är olämpligt på
grund av vattenskyddet. Vidare anses det behöva vara en större zon mellan ett
allmänt bad och ett hundbad, med anledning av hygieniska aspekter, allergirisk
och i övrigt hänsyn till människor som är rädda för hundar. I övrigt anser kulturoch fritidsförvaltningen att behovet av hundbad inte står i proportion till de
ekonomiska insatserna som skulle krävas. Förvaltningen konstaterar även att det
inte har inkommit något krav från Vingåkers hundklubb som organiserar en stor
del av hundägarna i Vingåkers kommun.
Förvaltningens ståndpunkt

Kansliförvaltningen instämmer med kultur- och fritidsförvaltningens
konsekvensanalys, och föreslår därmed att motionen avslås.

VINGÅKERS KOMMUN
Kansliförvaltningen

Therese Nilsson
Kommunsekreterare

Helena Viklund
Kanslichef
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Motion
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l_ _ _ ____.. '_
Till
Kommunalfullmäktige i
Vingåkers kommun

Badplats mr hundar
Då det har skett en markant ökning av hund ägandet i Sverige så har önskemålen
på att det bör finnas någon eller några badplatser for hundar/hundägare i
anslutning eller i dess närhet till våra kommunala badplatser.
Mot bakgrund av detta föreslår jag kommunalfullmäktige att uppdra åt lämplig
förvaltning att utreda samt komma med lämpliga fOrslag.

Raul Sevefjord (m)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

11
(xx)

Kf § 9

KS 2020/738

Revidering av reglemente för kommunalt partistöd
Förslag till beslut
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
Ekonomienheten

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

1100

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.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

12
(xx)

Kf § 10

KS 2020/698

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
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 revideras 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
Författningssamlingen

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.
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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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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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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20
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SBN 2020/327

Sbn § 54

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

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

Sammanfattning av ärendet
Den nya strålskyddslagen
strålskydds lagen (2018:396) trädde ii kraft den 1l september 2018 ii fråga om 7
kap. 6-8 §§
§§,, 8 kap. 55 § och 9 kap. 3 §§ och ii övrigt den 1l juni 2018. 2. Genom lagen
upphävs den tidigare strålskyddslagen (1988:220).
( 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 ii separat ärende

Beslutsunderlag
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-01

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sam hällsbygg
nads näm nden
häl Is byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2020-10-20
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Plats och tid
Kommunhuset, Hjälmaren Vingåker tisdag den 20 oktober kl. 17.00 --.19.00.
.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
Tor-Leif
51-58
-58
Håkan Persson (S) §§ 51
Leif Eriksson (KO)
Pierre Szabo (M)
Per-Erik Eriksson (SO)

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

Paragrafer

Vingåkers
kommun

51-64

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Vingåkers
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Sammansträdesdatum
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
ti llkännag ivits genom anslag

Nämndens namn

Samhä llsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum för anslagsuppsättande

2020- 10-28
2020-10-28

Datum för anslagsnedtagande

2020-11-19
2020-11 -19

FÖNaringsplats
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

4Z< I
~ft

Utdragsbcstyrkande
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

13
(xx)

Kf § 11

KS 2020/739

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i
området Storgölet i Baggetorp
Förslag till beslut

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 och Avfall AB

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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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

14
(xx)

Kf § 12

KS 2020/232

Återrapportering av åtgärder för näringslivet med
anledning av covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige förlänger det tillfälliga regelverket att gälla till och med den
31 december 2021.
3. Kommunfullmäktige reserverar medel för att täcka eventuella intäktsbortfall för
nämnder och kommunala bolag med anledning av detta beslut. Detta gäller inom
ramen för den buffert om 5,0 mkr som avsatts i budget 2021 och som
kommunstyrelsen förfogar över.
Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande pandemi beslutade kommunfullmäktige 2020-04-20 (Kf § 27)
åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet samt föreningar. Åtgärderna
handlar om att ge respektive nämnd eller bolag mandat att nedsätta eller efterskänka
taxor och avgifter samt se över kommunens stöd till föreningslivet.
Totalt sett har efterfrågan på stöd genom dessa åtgärder varit relativt låg och de
ekonomiska konsekvenserna små. Pandemin är dock inte över och det är angeläget
med ett fortsatt behov av stöd till lokala föreningar och företag under 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-15
Protokollsutdrag kf § 27/2020
Beslutet skickas till
Samtliga nämnderna
De kommunala bolagen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-15
Handläggare

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

KS 2020/232

Återrapportering av utfallet för beslutade åtgärder för att
mildra effekter för lokala företag och föreningar med
anledning av Covid-19
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att

1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige förlänger det tillfälliga regelverket att gälla till och med
den 31 december 2021.
3. Kommunfullmäktige reserverar medel för att täcka eventuella intäktsbortfall
för nämnder och kommunala bolag med anledning av detta beslut. Detta gäller
inom ramen för den buffert om 5,0 mkr som avsatts i budget 2021 och som
kommunstyrelsen förfogar över.

Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande pandemi beslutade kommunfullmäktige 2020-04-20 (Kf § 27)
åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet samt föreningar. Åtgärderna
handlar om att ge respektive nämnd eller bolag mandat att nedsätta eller efterskänka
taxor och avgifter samt se över kommunens stöd till föreningslivet.
Totalt sett har efterfrågan på stöd genom dessa åtgärder varit relativt låg och de
ekonomiska konsekvenserna små. Pandemin är dock inte över och det är angeläget
med ett fortsatt behov av stöd till lokala föreningar och företag under 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivsansvarig som inhämtat och sammanställt information
från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, Vingåkers
kommunfastigheter AB, Vingåkers hem AB, Västra Sörmlands räddningstjänst,
Sörmland Vatten och Avfall AB samt kommunens ekonomienhet.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
I samband med att beslut togs för att mildra effekter för lokala företag och föreningar
med anledning av Covid-19 (KF § 27/2020) beslutades också att utfallet ska redovisas
vid varje sammanträde i fullmäktige. Nedan återges det beslut som togs och en
kommentar till utfallet.
Taxa
1a. Renhållningstaxa

1b. Taxa för kommunens allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Utfall
En ansökan har inkommit om anstånd på
förfallodagen. Inga efterskänkningar men möjlighet
finns att senarelägga betalningen.
En ansökan har inkommit om anstånd på
förfallodagen. Inga efterskänkningar men möjlighet
finns att senarelägga betalningen.

1c. Taxa för grävning och
återställande av kommunens mark

-

1d. Taxa för plan- och bygglov
inklusive mät- och karttaxa

-

1e. Taxa för räddningstjänstens
tillsyn och servicearbeten

Tillsynen är indragen from mars 2020 på de ställen
det är genomförbart.

1f.Taxa för sotning och
brandskyddskontroll

En förfrågan har inkommit som har beviljats för
minskat antal sotningstillfällen. Igen ekonomisk
effekt för kommunen.
En ansökan har inkommit om anstånd på
förfallodagen.

1g. Taxa för tillsyn av folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt handel med
vissa receptfria läkemedel
1h. Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och animaliska biprodukter

-

1i. Taxa och tidsfrister avseende
Lagen om skydd mot olyckor

-

1j. Taxa på markarrenden samt hyror
i kommunägda lokaler och
anläggningar

En förening har visat önskemål om efterskänkning av
hyra för Vingåkers sporthall året 2020 på totalt 14
tkr.

1k. Taxa enligt Lag om brandfarliga
och explosiva varor

-

1l. Taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalkens och

-
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strålskyddslagens
tillämpningsområde
1m. Ansöknings- och tillsynsavgifter
för serveringstillstånd

Inga tillsynsavgifter tas ut för alkoholservering under
2020 enligt beslut taget i socialnämnden. Uteblivna
intäkter om 10-20 tkr.

2. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna vid tillämpningen av taxor som
utgångspunkt ska bevilja anstånd/förlänga betalningstider samt vid behov
efterskänka avgifter för lokala företag och föreningar så länge behovet är
påkallat och att detta inte gäller kommunala bolag,
Utfall: Tre förfrågningar har inkommit till kommunen om att påskynda
betalningar och en gällande att förlänga betalningstiden. Samtliga har
beviljats.
3. Kommunens stöd till föreningslivet, inklusive sponsring, ska anpassas för att
underlätta lokala föreningars situation.
Utfall: Trots inställda aktiviteter, träningar och evenemang har
kommunen gett ut bidrag i nivå med 2019 för att hjälpa det lokala
föreningslivet.
4. Kommunfullmäktige beslutar följande ägardirektiv till Vingåkers
kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem: Bolagen ska ge
anstånd/förlänga betalningstider för lokaler för företag och lokala föreningar,
efter en individuell prövning i varje enskilt fall, så länge behovet är påkallat,
Utfall: En formell ansökan har inkommit där hyresrabatt har beviljats
med 38 tkr varav hälften kom tillbaka (19 tkr).
5. Kommunens nämnder ges möjlighet att ge anstånd/förlänga betalningstider
samt vid behov efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och
lokala föreningar, efter en individuell prövning i varje enskilt fall, så länge
behovet är påkallat,
Utfall: Se 1j
6. Kommunens nämnder ges möjlighet att förlänga tidsfrister i tillstånds- och
tillsynsärenden där så är lagligen möjligt så länge behovet är påkallat,
Utfall: Genomförs i dagsläget
7. Kommunens nämnder ges möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är
kritiska och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden där
så är lagligen möjligt så länge behovet är påkallat,
Utfall: Genomförs i dagsläget
8. Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att reservera
erforderliga medel, för att täcka eventuella intäktsbortfall för nämnder och
kommunala bolag med anledning av detta beslut. Detta gäller inom ramen för
den buffert om 5,0 mkr som avsatts i budget 2021 och som kommunstyrelsen
förfogar över.
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Förvaltningens ståndpunkt
På grund av rådande läge och bedömningar när det gäller pandemin föreslår
förvaltningen att kommunfullmäktige kvarstår vid tidigare beslutade åtgärder för att
stärka nämndernas möjligheter att med kort insatstid kunna besluta om hjälpinsatser,
genom att fullmäktige förlänger det tillfälliga regelverket så att det gäller under hela
2021. Åtgärderna är viktiga för att stödja det lokala förenings- och näringslivet under
dessa tuffa tider och även om de ekonomiska effekterna inte är stora så finns ett stort
symbolvärde.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är uteblivna intäkter som bedöms bli som högst ca 50
tkr. Flertalet av åtgärderna handlar om att påskynda utbetalningar eller förlänga
betalningstider som i sig inte innebär någon kostnad för kommunen.

Beslutet skickas till
Nämnderna
De kommunala bolagen
Kommunledningsförvaltningen

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 välmående näringsliv innebär en positiv
påverkan på kommunens ekonomi.

Ett välmående förenings- och näringsliv är
väl förenat med utveckling, lärande och
framtidstro för barn och ungdomar.

Ett välmående förenings- och näringsliv är
väl förenat med landsbygdsutveckling på kort
och lång sikt.

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 hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.
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Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.
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Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att hjälpa kommunens närings- och
föreningsliv under tuffa tider förbättrar
möjligheterna att nå målet.

"[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?

Främst barn som är medlemmar i föreningar som direkt drabbas.

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?

Föreningslivet jobbar med dessa frågor.

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

2021-02-08

15
(xx)

Kf § 13

KS 2020/838

Förslag på priser för uthyrning av Säfstaholms slott
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till priser för uthyrning av lokaler i
Säfstaholms slott.
Sammanfattning av ärendet
Efter tre års renovering har Säfstaholms slott öppnat igen. Förhoppningen är att slottet
ska vara en plats för besök men även utnyttjas som en arena för skapande, av både
föreningar, näringsliv och privatpersoner. Eftersom slottet drivs av Vingåkers
kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på priser vid uthyrning av lokal samt
ett förslag till regler vid uthyrning. Se förslagen nedan.
Då slottet drivs av Vingåkers kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på
priser vid uthyrning av lokal.
Förslagen på hyran för de olika rummen bör gälla fram till att Vingåkers kommun har
fått en hyresgäst till restaurangen. Därefter är det restauratören som kommer att
ansvara för själva festverksamheten i restaurangens lokaler. Önskar restauratören
nyttja andra våningen på slottet kommer detta stipuleras i ett för detta ändamål
framtaget hyreskontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst. I förslaget för regler finns
även en extra kostnad av en vakt som tillkommer om lokalerna skall hyras kvällstid
eller utanför ordinarie öppettider.

Prisförslag 1.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma i
Vingåkersbygden:
Lokal

Pris förening

Pris privatperson/företag/
fastighetsägare/kommunanställda

Rum på tredje våningen

60 kr/rum, tillfälle & dag

100 kr/rum, tillfälle & dag

Musikrummet

150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
3000 kr/tillfälle & dag
6000 kr kvällstid
4000 kr/tillfälle & dag
8000 kr kvällstid

500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
4000 kr/tillfälle & dag
8000 kr kvällstid
6000 kr/tillfälle & dag
12 000 kr kvällstid

Lektyrrummet
Biblioteket
Matsalen
Restaurang + kök
Hela slottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

16
(xx)

Prisförslag 2.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma utanför
Vingåkersbygden:
Lokal

Pris heldag 08
- 18

Pris halvdag 08-13 alt
13-18

Pris kvällstid 18-01

Musikrummet 70 pers

2500kr

1250 kr

4000 kr

Lektyrrummet 12 pers

1000 kr

500 kr

2000 kr

Biblioteket 12 pers

1000 kr

500 kr

3000 kr

Matsalen 50 pers

2500 kr

1250 kr

3000 kr

Restaurangköket

5000 kr

2500 kr

8000 kr

Hela slottet

12 000 kr

6000 kr

20 000 kr

Förslag vid uthyrning:
•
•
•
•
•
•
•

•

Önskar man hyra från klockan 08 - 01 blir den totala kostnaden pris heldag +
pris kvällstid.
I hyreskostnaden ingår tillgång till lokal, bord och stolar, fast elektronik och
befintliga verktyg. Övrigt material och fika ingår inte utan tillhandahålls av
hyresgästen.
Hyresgästen ansvarar för att lokalen återlämnas i det skick den befann sig vid
ankomst. Detta gäller även de passager som nyttjas för att ta sig till lokalen.
Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen en avgift på
5000 kr.
I händelse av att föremål försvinner eller går sönder är hyresgästen
återbetalningsskyldig.
Samtliga lokaler nyttjas kostnadsfritt av kommunala enheter, men bokning
krävs.
Hyresgästen tillhandahålles lokalen kostnadsfritt om den planerade aktiviteten
i lokalen vänder sig till allmänheten i Vingåkersbygden, är en utbildning/kurs
och är gratis att delta i. Vid dessa tillfällen kan hyresgästen även kostnadsfritt
nyttja det material som finns i lokalen.
För samtliga lokaler tillkommer vaktkostnad på 300 kronor i timmen
(vardagar) samt 500 kronor i timmen (fredagar och helger) när museet är
stängt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-22
Protokollsutdrag Kfn § 66/2020
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-11
Handläggare

Ulrika Di Martini Brakel

Diarienummer

KS 2020/838

Förslag till priser vid uthyrning av lokaler i Säfstaholms
slott
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
1.

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till priser för uthyrning av
lokaler i Säfstaholms slott.

2.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om priserna enligt ovan,
beslutar Kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till regler för uthyrning av lokaler i Säfstaholms slott och att redovisa
förslaget till nämnden senast vid dess sammanträde den 2021-03-25

Sammanfattning av ärendet
Efter tre års renovering har Säfstaholms slott öppnat igen. Förhoppningen är att slottet
ska vara en plats för besök men även utnyttjas som en arena för skapande, av både
föreningar, näringsliv och privatpersoner. Eftersom slottet drivs av Vingåkers
kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på priser vid uthyrning av lokal samt
ett förslag till regler vid uthyrning. Se förslagen nedan.
Då slottet drivs av Vingåkers kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på
priser vid uthyrning av lokal.
Förslagen på hyran för de olika rummen bör gälla fram till att Vingåkers kommun har
fått en hyresgäst till restaurangen. Därefter är det restauratören som kommer att
ansvara för själva festverksamheten i restaurangens lokaler. Önskar restauratören
nyttja andra våningen på slottet kommer detta stipuleras i ett för detta ändamål
framtaget hyreskontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst. I förslaget för regler finns
även en extra kostnad av en vakt som tillkommer om lokalerna skall hyras kvällstid
eller utanför ordinarie öppettider.
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Prisförslag 1.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma i
Vingåkersbygden:
Lokal

Pris förening

Pris privatperson/företag/
fastighetsägare/kommunanställda

Rum på tredje våningen

60 kr/rum, tillfälle & dag

100 kr/rum, tillfälle & dag

Musikrummet

150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
150 kr/tillfälle & dag
500 kr kvällstid
3000 kr/tillfälle & dag
6000 kr kvällstid
4000 kr/tillfälle & dag
8000 kr kvällstid

500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfälle & dag
1000 kr kvällstid
4000 kr/tillfälle & dag
8000 kr kvällstid
6000 kr/tillfälle & dag
12 000 kr kvällstid

Lektyrrummet
Biblioteket
Matsalen
Restaurang + kök
Hela slottet

Prisförslag 2.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma utanför
Vingåkersbygden:
Lokal

Pris heldag 08
- 18

Pris halvdag 08-13
alt 13-18

Pris kvällstid 18-01

Musikrummet 70 pers

2500kr

1250 kr

4000 kr

Lektyrrummet 12 pers

1000 kr

500 kr

2000 kr

Biblioteket 12 pers

1000 kr

500 kr

3000 kr

Matsalen 50 pers

2500 kr

1250 kr

3000 kr

Restaurangköket

5000 kr

2500 kr

8000 kr

Hela slottet

12 000 kr

6000 kr

20 000 kr

Förslag vid uthyrning:
•
•
•
•

Önskar man hyra från klockan 08- 01 blir den totala kostnaden pris heldag +
pris kvällstid.
I hyreskostnaden ingår tillgång till lokal, bord och stolar, fast elektronik och
befintliga verktyg. Övrigt material och fika ingår inte utan tillhandahålls av
hyresgästen.
Hyresgästen ansvarar för att lokalen återlämnas i det skick den befann sig vid
ankomst. Detta gäller även de passager som nyttjas för att ta sig till lokalen.
Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen en avgift på
5000 kr.
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•
•
•

•

I händelse av att föremål försvinner eller går sönder är hyresgästen
återbetalningsskyldig.
Samtliga lokaler nyttjas kostnadsfritt av kommunala enheter, men bokning
krävs.
Hyresgästen tillhandahålles lokalen kostnadsfritt om den planerade aktiviteten
i lokalen vänder sig till allmänheten i vingåkersbygden, är en utbildning/kurs
och är gratis att delta i. Vid dessa tillfällen kan hyresgästen även kostnadsfritt
nyttja det material som finns i lokalen.
För samtliga lokaler tillkommer vaktkostnad på 300 kronor i timmen
(vardagar) samt 500 kronor i timmen (fredagar och helger) när museet är
stängt.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ärendet har beretts av Kultursamordnare som tagit fram förslag på priser baserade på
vad det kostar att hyra liknande lokaler på bl a Vibyholms slott, Sparreholm slott och
Livrustkammaren i Stockholm.
Bakgrund
Efter tre års renovering har Säfstaholms slott öppnat igen. Kommunens ambition är att
slottet ska vara ett levande kulturhus året om – så som det var på greve Gustaf TrolleBondes tid. Förhoppningen är att slottet ska vara en plats för besök men även utnyttjas
som en arena för skapande. Här finns exempelvis plats för café, restaurang,
museishop, utställningsverksamhet, skapande verkstäder, konserter och konferenser.
Förvaltningens ståndpunkt
Slottet ska vara attraktivt och tillgängligt för i huvudsak boende och verksamma i
Vingåkersbygden. För att göra detta så är det viktigt att kostnaderna för lokalerna hålls
nere för dessa. Däremot är det rimligt att boende och verksamma utanför
Vingåkersbygden betalar marknadsmässiga priser.
Att erbjuda lokaluthyrning för aktiviteter som vänder sig till allmänheten kan troligtvis
bidra till ett positivt engagemang hos kulturintresserade i Vingåkersbygden oavsett
vart aktören är hemmahörande.
Om lokaluthyrningen ska fungera på ett bra sätt krävs ett ramverk med regler och
riktlinjer samt ett lätthanterat bokningssystem som går i linje med de ovannämnda
förslagen.
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Ekonomiska konsekvenser
Att hyra ut slottet till allmänheten ger en intäkt till befintlig ram. Genom att hyra ut
lokalerna på slottet kommer vi också kunna visa om och hur stort intresse det finns att
nyttja slottet som festlokal till en framtida restauratör. Något som kommer att
efterfrågas vid en ny upphandling.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Barn och ungdomar har möjlighet att utnyttja
slottets lokaler i olika kultursammanhang och
kreativt skapande vilket i sin tur bidrar till
måluppfyllelse.

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

Genom att erbjuda bokningsbara
samlingslokaler med ändamålsenlig
utrustning till bidrar kommunen till en ökad
kommunal service.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Boende i Vingåkersbygden har möjlighet att utnyttja
slottets lokaler i olika sammanhang som främjar en
god hälsa och ökat välbefinnande.

149
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Slottets lokaler kan på många sätt användas i
utbildningssyfte.

Slottet är en plats med syfte att vara tillgängligt för
alla oavsett kön, klass och etnicitet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.
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Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Slottet är en plats med syfte att vara tillgängligt för
alla oavsett kön, klass och etnicitet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.
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Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.

Målet bedöms inte påverkas av beslutet.
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Slottet är en plats med syfte att vara tillgängligt för
alla oavsett kön, klass och etnicitet.

Målet 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?
Barn och ungdomar erbjuds lokaler där de kan utöva olika aktiviteter samt kreativt
skapande.

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?
Slottet är en plats med syfte att vara tillgängligt för alla. Därmed beaktas barn och
ungdomars likvärdiga villkor.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
I slottets lokaler har barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig, lära och växa.
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Sammanträdesdatum

2020-12-03
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KFN § 66

KFN 2020/92

Förslag till priser vid uthyrning av lokaler i Säfstaholms
slott
Kultur och fritidsnämndens beslut
I.

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta nedanstående
förslag till priser för uthyrning av lokaler i Säfstaholms slott.

2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om priserna enligt ovan att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till regler för uthyrning av lokaler i Säfstaholms
slott och att redovisa förslaget till nämnden senast vid dess sammanträde den
25 februari 2021 .

Sammanfattning av ärendet
Efter tre års renovering har Säfstaholms slott öppnat igen. Förhoppningen är att slottet
ska vara en plats för besök men även utnyttjas som en arena för skapande, av både
föreningar, näringsliv och privatpersoner. Eftersom slottet drivs av Vingåkers
kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på priser vid uthyrning av lokal samt
ett förslag till regler vid uthyrning. Se förslagen nedan.
Då slottet drivs av Vingåkers kommun har förvaltningen tagit fram ett förslag på
priser vid uthyrning av lokal.
Förslagen på hyran för de olika rummen bör gälla fram till att Vingåkers kommun har
fått en hyresgäst till restaurangen. Därefter är det restauratören som kommer att
ansvara för själva festverksamheten i restaurangens lokaler. Önskar restauratören
nyttja andra våningen på slottet kommer detta stipuleras i ett för detta ändamål
framtaget hyreskontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst. I förslaget för regler finns
även en extra kostnad aven vakt som tillkommer om lokalerna skall hyras kvällstid
eller utanför ordinarie öppettider.
Prisförslag 1.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma i Vingåkersbygden:

Lokal

Pris förening

Pris privatperson/företag/
fastighetsägare/kom m unanstäIlda

Rum på tredje våningen

60 kr/rum, tillfålle & dag

100 kr/rum, tillfiilIe & dag

Musikrummet

150 kr/tillfålle &
500 kr kvällstid
150 kr/tillfålle &
500 kr kvällstid
150 kr/tillfålle &
500 kr kvällstid
150 kr/tillfålle &
500 kr kvällstid

500 kr/tillfålle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfålle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfålle & dag
1000 kr kvällstid
500 kr/tillfålle & dag
1000 kr kvällstid

Lektyrrummet
Biblioteket
Matsalen

dag
dag
dag

Utdragsbestyrkande
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Restaurang + kök

85 (92)

3000 kr/tillfålle & dag
6000 kr kvällstid
4000 kr/tillfålle & dag
8000 kr kvällstid

Hela slottet

4000 kr/tillfålle & dag
8000 kr kvällstid
6000 kr/tillfälle & dag
12 000 kr kvällstid

Prisförslag 2.
Priser vid uthyrning av lokal till boende & verksamma utanför Vingåkersbygden:
Lokal

Pris heldag

Pris halvdag

Pris kvällstid

Musikrummet 70 pers

2500kr

1250 kr

4000 kr

Lektyrrummet 12 pers

1000 kr

500 kr

2000 kr

Biblioteket 12 pers

1000 kr

500 kr

3000 kr

Matsalen 50 pers

2500 kr

1250 kr

3000 kr

Restaurangköket

5000 kr

2500 kr

8000 kr

Hela slottet

12000 kr

6000 kr

200000 kr

Förslag vid uthyrning:
•

•
•
•
•
•

•

I hyreskostnaden ingår tillgång till lokal, bord och stolar, fast elektronik och
befintliga verktyg. Övrigt material och fika ingår inte utan tillhandahålls av
hyresgästen .
Hyresgästen ansvarar för att lokalen återlämnas i det skick den befann sig vid
ankomst. Detta gäller även de passager som nyttjas för att ta sig till lokalen.
Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen en avgift på
5000 kr.
I händelse av att föremål försvinner eller går sönder är hyresgästen
återbetalningsskyldig.
Samtliga lokaler nyttjas kostnadsfritt av kommunala enheter, men bokning
krävs.
Hyresgästen tillhandahålles lokalen kostnadsfritt om den planerade aktiviteten
i lokalen vänder sig till allmänheten i vingåkersbygden, är en utbildning/kurs
och är gratis att delta i. Vid dessa tillfällen kan hyresgästen även kostnadsfritt
nyttja det material som finns i lokalen.
För samtliga lokaler tillkommer vaktkostnad på 300 kronor i timmen
(vardagar) samt 500 kronor i timmen (fredagar och helger) när museet är
stängt.

Justerandes sign
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Yrkande
Ann Lejon (M) yrkar på att i innan beslutet går vidare till Kommunstyrelsens och
kommunfullmäktige ska tidsangivelser skrivas in under prisangivelser.
Nämnden godkänner yrkandet.
Caisa Sävheden Larsson (S) yrkar bifall till Anna Lejons (M) yrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-13
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats

Torsdag den 3 december 2020 kl. 17.00 - 18.30 iHjälmaren, Kommunhuset och på
distans.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Anna Lejon (M) (Distans)
Jonatan Andersson (S) (Distans)
Enrique Diaz (KO) (Distans)
Hans Jonsson (SD) (Distans)

Marie Janson (C) (Distans)
Christina Hallin (MP) (Distans)
Aziz Jaali (S) (Distans)

Övriga deltagare

Elin Pettersson, Kultur och fritidschef
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

61 - 71

Justering

2020-12-10
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

17
(xx)

Kf § 14

KS 2020/361

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2020-03-31 och 2020-10-31
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av rapporterna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande
beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum
för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och
service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om
beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt SOL
och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att beslut
ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende saknas
alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar nej eller
annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Rapporteringstillfälle 2020-03-31:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för närvarande ett beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa
pandemin med Corona stoppat möjligheten att påbörja insatsen.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Rapporteringstillfälle 2020-10-31:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden 29 beslut
som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatser som beviljats i form av daglig verksamhet och demensdagvård, har ej
gått att verkställa med hänvisning till pågående Corona pandemi.
2) Inom Lss verksamheten finns 2 beslut som inte är verkställda under perioden.
Verkställan har ej skett pga avflyttning från kommunen samt att kontaktperson inte
funnits att tillgå.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

18
(xx)

Inom ekonomi/försörjningsstöd, eller vuxen enheten samt i barn- och familjeteamet
finns inga beslut som inte är verkställda
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-15
Sn § 74/2020
Tjänsteutlåtande 2020-11-02
Sn § 150/2020

Justerandes sign
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Datum

2020 04 15
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2020 03 31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut mars 20

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för närvarande ett
beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatsen som beviljats i form av kontaktperson, har ej gått att verkställa
pandemin med Corona stoppat möjligheten att påbörja insatsen.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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Socialnämnden
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.,,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

.

2020-05-25

90
(110)

SN 2020/168

Sn § 74

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2020-03-31
Socialnämndens beslut
l.
1.

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.
kännedom .

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till IVO rapportera gynnande
beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum
för beslut.
2008-07-0 l infördes
infårdes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och
beslut.2008-07-01
service till funktionshindrade (LSS).

Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott ii verkställigheten om
beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för
får avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut ii alla former av gynnande beslut enligt SOL
och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken form
av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS,
SOLlLSS, vilka skäl som funnits att beslut ej
verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende saknas
alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare.
person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar nej eller
annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen finns för
får närvarande ett beslut som
verkställts. Orsakerna till detta är:
ej verkställts.
I. Insatsen som beviljats ii form av kontaktperson,
l.
kontaktperson, har ej gått att verkställa då
pandemin med Corona stoppat möjligheten att påbörja insatsen.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.

Beslutsunderlag
Rapport, 2020-04-15

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

163

vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25

85
(110)

Tid och plats
Måndagen den 25 maj 2020 kl. 13 .15-15 .20, i Hjälmaren, på kommunhuset ii Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Leif
Skeppstedt (S), tjänstg. ers.,§§
ers., §§ 71-78 och§§
och §§ 80-91
LeifSkeppstedt
Camilla TiredaI
(S), tjänstg. ers.
ers.
Tiredal (S),
Marie-Louise Pedersen (KO), tjänstg. ers.
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 71-73
CamiIIa
Camilla Ahlmark, gruppledare IFO, §§ 71-73

Paragrafer

71-91

Datum för justering

202(R;_5
202~-01~5

Sekreterare

Il I 11
~~

"
... ......~f...
. . .........
. . . . .{4.
at~a.:J7
LJL(/.

Ordförande

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-25

86
(110)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Datum för anslagsuppsättande

2020-05-26

Datum för anslagsnedtagande

2020-06-17

:::::::;:lat5
Protokolletlet.......... ... ... [J]~I!c;r
:::::::i:lats för protokol
(;y;:;;J(~ .. ... . . . ... ..
Namnförtydligande

Marlene Mård

Utdrags
Utdragsbestyrkande
bestyrkande
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Datum

2020 11 02
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2020 10 31
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut oktober 2020

Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:
Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden 29
beslut som ej verkställts.
Orsakerna till detta är
1) Insatser som beviljats i form av daglig verksamhet och demensdagvård,
har ej gått att verkställa med hänvisning till pågående Corona pandemi.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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2) Inom Lss verksamheten finns 2 beslut som inte är verkställda under
perioden.
Verkställan har ej skett pga avflyttning från kommunen samt att kontaktperson
inte funnits att tillgå.
Inom ekonomi/försörjningsstöd, eller vuxen enheten samt i barn- och
familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

184 (206)

Sn § 150

SN 2020/385

Rapport om ej verkställda beslut enligt SOL och LSS 2020
Socialnämndens beslut
l.
1.

...

'-·

vingaker.se

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Inom äldre och funktionshinders- och omsorgsverksamheten finns för perioden 29
beslut som ej verkställts. Inom LSS verksamheten finns 2 beslut som inte är verkställda
under perioden. Inom ekonomilförsötjningsstöd,
ekonorni/försörjningsstöd, eller vuxen enheten samt ii barn- och
familjeteamet finns inga beslut som inte är verkställda.

Beslutsunderlag
Rapport, 2020-11-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes sign

Utdrags
best yrkande
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

179 (206)

Tid och plats
Måndagen den 14 december 2020 kl. 13
.15-16.35 i stora salen på Abrogården
13.15-16.35
Åbrogården ii Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (-)
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S), tjänstg. ers.
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Marie-Louise Pedersen (KO)
Leif Svensson (V)
Ann-Marie Eriksson (SO)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Mesir Taki, nämndsekreterare
169
Viktoria Sigtryggsdottir, ledningsstöd, §§ 147147-169
§§ 147-160
Jonas Smedbäck, MAS,
MAS,§§
Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen och Viktoria
Sigtryggsdottir deltog på distans via videolänk.
video länk.

Paragrafer

147169
147-169

Datum för justering

2020-1
2-16
2020-12-16

Sekreterare

....
.... .\~ .............. .... .... ....... ...... .... .. .. ..... ........ .

Ordförande

•;

.\~

?:?
~
hglund

Justerande

Irene Sandqvist
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

180 (206)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-16

Datum för anslagsnedtagande

2021-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtyd
ligande
Namnförtydligande

~

..··············~···············································
. .. ... . .....
................... . .. .. .. ..... .. ..... ... ..... .
Mesir Taki

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

19
(xx)

Kf § 15

KS 2020/836

Förslag att bygga ny förskola för att ersätta Gränden och
Södergårdens förskolor
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag
att bygga en ny förskola med sex avdelningar i enlighet med alternativ 2 från
fastighetsbolaget. Den nya förskolan ska ersätta Grändens och Södergårdens
förskolor och ska inte medföra någon hyreshöjning för barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärenden
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat
när det gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens
förskola är inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga
brister bland annat när det gäller tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: 1) en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och 2) förskolan som är upphandlad av
Sveriges Kommuner och Regioner och som Sjötorps bygg har kontrakt på.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att
bygga en ny förskola i enlighet med alternativ två från fastighetsbolaget. Den nya
förskolan ska ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte medföra
någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut har även beretts av
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige under förutsättning
att det kompletterades med en ekonomisk redovisning.
Kompletterande handlingar i ärendet inkom från Vingåkers kommunfastigheter under
tiden för kommunstyrelsens sammanträde och kommer att biläggas det underlag som
skickas ut i kallelsen till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-11
Protokollsutdrag Au § 20/2021
Protokollsutdrag BoU § 99/2020
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-12-02
Handlingar från Kommunfastigheter
Tjänsteutlåtande 2020-08-25
Beräknad kostnad för alternativ 1
Beräknad kostnad för alternativ 2
Informationsmaterial från Sjötorps hus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

20
(xx)

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-11
Handläggare

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

KS 2020/836

Förslag att bygga ny förskola för att ersätta Gränden och
Södergårdens förskolor
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att
1.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge
Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny förskola med
sex avdelningar i enlighet med alternativ 2 från fastighetsbolaget. Den nya
förskolan ska ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte
medföra någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat
när det gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens
förskola är inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga
brister bland annat när det gäller tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: 1) en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och 2) förskolan som är upphandlad av
Sveriges Kommuner och Regioner och som Sjötorps bygg har kontrakt på.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att
bygga en ny förskola i enlighet med alternativ två från fastighetsbolaget. Den nya
förskolan ska ersätta Grändens och Södergårdens förskolor och ska inte medföra
någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.
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
Under 2019 har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för sin verksamhet
besiktigats av miljöinspektör från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt
Västra Sörmlands Räddningstjänst. Resultaten av besiktningarna visar akuta brister
som kräver omedelbara åtgärder i lokalerna som inhyser Grändens förskola. Vingåkers
kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: 1) en ny förskola
som liknar Äppellundens förskola och 2) förskolan som är upphandlad av Sveriges
Kommuner och Regioner och som Sjötorps bygg har kontrakt på. Barn- och
utbildningsnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att en ny
förskola ska byggas som inte ger nämnden någon hyreshöjning.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har handlagt detta ärende utifrån det ekonomiska
perspektivet i ärendet. Det kan konstateras att handlingarna är helt otillräckliga när det
gäller vem avsändaren är och när det gäller de ekonomiska kalkylerna. Det finns ingen
uppgift om hur mycket de olika alternativen medför i investeringsutgift för Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Det finns ett underlag som redovisar nuvarande hyresbelopp
för Grändens förskola och Södergårdens förskola där det också framgår en beräknad
årshyra för alternativet med att upphandla en liknande förskola som den som SKR har
upphandlat och som Sjötorps Bygg har kontrakt på. I ett annat underlag uppskattas
årshyran om man istället väljer alternativet med att bygga en ny förskola likt
Äppellundens förskola. Kommunledningsförvaltningen har därför hanterat detta
ärende utifrån den beräknade årshyran för den nya förskolan och tolkat barn- och
utbildningens beslut som att det är alternativ 2 från bolaget som är aktuellt att gå
vidare med. Enligt uppgift från Vingåkers Kommunfastigheter AB har bolaget inte
möjlighet att avropa från den upphandling som SKR genomfört vilket innebär att
bolaget behöver göra en ny upphandling för egen del.
Behovet av ändamålsenliga lokaler till verksamheten svarar barn- och
utbildningsnämnden för. Vingåkers Kommunfastigheter står för
fastighetskompetensen i ärendet och har föreslagit att den befintliga förskolan
Gränden ska utrangeras och ersättas av en ny förskola. I handlingarna i ärendet finns
en ekonomisk sammanställning av den nuvarande hyran för Grändens förskola och de
kontrakt som avser Södergårdens förskola. Totalt uppgår den nuvarande hyran till
970.856 kronor per år. Beräkningarna från bolaget visar att den nya hyran enligt
alternativet med att bygga en ny förskola likt den som är upphandlad av SKR (och
som Sjötorps Bygg har kontrakt på) skulle uppgå till 973.000 kronor per år för barnoch utbildningsnämnden. Detta är en marginell skillnad mot nuvarande hyra.
Alternativet med att bygga en ny förskola likt Äppellundens förskola skulle medföra
en årlig hyra på 2.187.036 kronor enligt beräkningar från bolaget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att
upphandla och bygga en ny förskola med sex avdelningar enligt alternativ 2. Hyran
ska vara oförändrad för barn- och utbildningsnämnden jämfört med nuvarande hyra
för Grändens och Södergårdens förskolor.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av en ny förskola innebär en investering i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Av handlingarna i ärendet framgår ingen uppgift om
investeringskostnaden för de båda alternativen. Finansiering antas ske genom
nyupplåning och kommunal borgen. Upplåningen ryms, enligt tidigare uppgift från vd
för Vingåkers Kommunfastigheter AB, inom den borgensram som
kommunfullmäktige beslutade om för 2021, kf§118, 2020-11-23. Upplåningen i sig
medför en ökad skuldsättning för bolaget och kommunkoncernen. Eftersom beslutet
innebär en oförändrad hyra för barn- och utbildningsnämnden kommer beslutet inte att
medföra några ökade driftkostnader som behöver hanteras i kommande budgetarbete.
Däremot beskrivs i handlingarna från barn- och utbildningsnämnden och
fastighetsbolaget andra ekonomiska konsekvenser för dessa nämnder.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokollsutdrag BoU § 99/2020
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-12-02
Handlingar från Vingåkers kommunfastigheter AB
Tjänsteutlåtande 2020-08-25
Beräknad kostnad för alternativ 1
Beräknad kostnad för alternativ 2
Informationsmaterial från Sjötorps hus
Beslutet skickas till
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Ralf Hedin
Kommunchef

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

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

Mer kostnadseffektiva lokaler och en
oförändrad hyresnivå tillsammans med
stordriftsfördelar.

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

Ändamålsenliga och funktionella lokaler för
barnen.

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

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

En ny förskola bidrar till framtidstro.

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]"

Ändamålsenliga och funktionella lokaler för barnen
ger förutsättningar för god arbetsmiljö för barn och
personal.
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Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga
och funktionella lokaler ökar kommunens
möjligheter att säkerställa goda lärandemiljöer för
barnen i förskolan. Det utgör en nödvändig grund
för en god utbildning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom nybyggnationen möjliggörs en god
energihushållning och resurseffektiva lokaler.
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Ändamålsenliga och funktionella lokaler för barnen
ger förutsättningar för god arbetsmiljö för barn och
personal.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kostnadseffektiva lokaler bidrar till god ekonomisk
hushållning och nybyggnation av en ny förskola
visar framtidstro och gynnar Vingåkersbygden.
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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?

Nuvarande barn i Grändens och Södergårdens förskolor samt framtida barn i
kommunen.

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

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

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

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

Barns hälsa utifrån skicket på nuvarande Gränden. Ny förskola ger förbättrad
miljö för hälsa och lärande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25

2021-01-12

(28)

Au § 20

KS 2020/836

Förslag att bygga ny förskola för att ersätta Gränden och
Södergårdens förskolor
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige under
förutsättning att ärendet har kompletterats med ekonomisk redovisning.
Förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny förskola med sex avdelningar ska byggas
för att ersätta Gränden och Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från
fastighetsbolaget som inte medför någon hyreshöjning för barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärenden
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation, en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på. Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden
Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att förslaget till kommunfullmäktige ska vara
under förutsättning att ärendet kompletterats med en ekonomisk redovisning.
Ordförande ställer följande propositionsordning, först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut och därefter tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-12-02
Protokollsutdrag BoV § 99/2020
Tjänsteutlåtande fastighetsbolaget 2020-08-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-12

Vingåkers
kommun
1
(28)

Tid och plats

Tisdagen den 12 januari 2021, kl. 09:00-10:50 i sammanträdesrum Öljaren, kommunhuset i
Vingåker samt digitalt via Teams.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KD)
Anna Lejon (M)

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne Jaktlund, tf samhällsbyggnadschef

Deltagande på distans
Anneli Bengtsson, Robert Skoglund, Charlotte Prennfors, Ing-Mari Frössevi, Lennart
Andersson, Anna Lejon, Susanne Jaktlund deltog på distans via videolänk.
Paragrafer

l - 22

Sekreterare

Emma Bergström
Ordförande

Anneli Bengtsson
Justerande

Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2

2021-01-12

(28)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-12

Datum för anslagsuppsättande

2021-01-20

Datum för anslagsnedtagande

2021-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

115(121)

BoU § 99

BU 2020/262

Beslut om ny förskola
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02
Bu §82/2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

98 (121)

Tid och plats
Onsdagen den 16 december 2020 kl. 15.00-17.30 i Stora salen, Abrogården i Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frässevi (C) ordf.
Fredrik Andersson (M) vice ordf.
Daniel Helmersson (S) tjänstg. ers
Erika Rask (S)
Håkan Östlund (MP)
Anna Lejon (M), tjänstg. ers
Ulrika Grave (SO)

Marie-Louise Pedersen (KO)
Louise Karlsson (SO)
Inga Bengtsson (V)

Övriga deltagare
Agneta Arvidsson, förvaltningschef
Eva Karlsson, kanslichef
Jan Karlsson, ekonom
My Zinderland, utredare
Alan Grande, sekreterare
Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9 §§ 84-86
Fredrik Skoglund, elevhälsochef §§ 84-86

Deltagare på distans
Daniel Helmersson (S), Erika Rask (S), Håkan Östlund (MP), Anna Lejon (M), Ulrika Grave
(SO), Marie-Louise Pedersen (KO), Louise Karlsson (SO), Inga Bengtsson (V) Magnus
Karlsson och Fredrik Skoglund deltar på distans via videolänk

Paragrafer

84-104

Datum för justering
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Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Fredrik Andersson
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

99 (121)

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

Bam- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum för anslagsuppsättande

2020-12-22

Datum för anslagsnedtagande

2021-01-13

:::::~:~i:lats för Protokollet :~ . .
Namnförtydligande
1\~ ~~~:

ommunhuset i Vingåker

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

lan Grande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-02
Handläggare

Agneta Arvidsson
0151-192 29
Agneta.arvidsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/262

Beslut om ny förskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny
förskola med sex avdelningar ska byggas för att ersätta Grändens och
Södergårdens förskolor i enlighet med förslag från fastighetsbolaget som inte
medför någon hyreshöjning för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten där Grändens förskola är inhyst har allvarliga brister, bland annat när det
gäller fukt, brandskydd och ventilation. Fastigheten där Södergårdens förskola är
inhyst består av lägenheter i två plan, och lokalerna har allvarliga brister bland annat
när det gäller i tillgänglighet, funktionalitet och arbetsmiljö.
Vingåkers kommunfastigheter har presenterat två alternativ till nybyggnation: en ny
förskola som liknar Äppellundens förskola och förskolan som Sjötorps bygg har
kontrakt på.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Under 2019 har de lokaler som barn- och utbildningsnämnden hyr för sin verksamhet
besiktigats av miljöinspektör från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt
Västra Sörmlands Räddningstjänst.
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Resultaten av besiktningarna visar akuta brister som kräver omedelbara åtgärder i
lokalerna som inhyser Grändens förskola.
Ärendet har beretts med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen (1977:1160), särskilt Kap 3
§ 2, samt Skollagen (2010:800), särskilt Kap 5 §§ 3-4.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att ny förskola med sex avdelningar bör byggas för att
ersätta Grändens och Södergårdens förskolor.
Ekonomiska konsekvenser
Att bygga en ny förskola enligt förslaget från Fastighetsbolaget kommer inte medföra
någon förändring av hyran av Grändens och Södergårdens förskolor.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Agneta Arvidsson
Tf. förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

Att ersätta Grändens och Södergårdens
förskola med nybyggda lokaler kommer leda
till att nämnden undviker höga kostnader för
renovering och omfattande underhåll på både
kort och lång sikt. På så sätt bidrar detta
beslut till en ekonomi i balans.

Genom att erbjuda verksamhet i
ändamålsenliga och funktionella lokaler
förbättras barnens arbetsmiljö.

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

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa en god arbetsmiljö för både barn och
medarbetare. En god arbetsmiljö bidrar i sin tur till
en god hälsa och välbefinnande.
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Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa goda lärandemiljöer för barnen i
förskolan. Det utgör en nödvändig grund för en god
utbildning.

Genom nybyggnationen möjliggörs en god
energihushållning.
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Genom att bedriva verksamhet i ändamålsenliga och
funktionella lokaler ökar nämndens möjligheter att
säkerställa en god arbetsmiljö för både barn och
medarbetare.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

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

Barn i Grändens och Södergårdens förskolor.

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

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

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

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

Förbättrad miljö för hälsa och lärande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-08-25
Handläggare

Fredrik Fundberg
0151- 462006
Fredrik.fundberg@vingaker.se
Diarienummer

xxx

Åtgärder efter tillsyn Grändens Förskola
Förslag till beslut
Bolaget föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå fullmäktige att

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i
uppdrag att bygga en ny förskola med 6 avdelningar för upp till 120 barn och
utrangera Grändens förskola enligt bifogade dokument.
2. Investeringskostnaden för byggnationen står fastighetsbolaget för under
förutsättning att förespråkad förskola byggs på mark som vi anvisar och en
justering av redovisad hyra godtas.
Beskrivning av ärendet
I byggnaden där Grändens Förskola nu ligger byggdes från början som en tvättstuga
och samlingslokal för kvarteret bostadsfastigheter. PÅ 80 talet byggdes denna om till
förskola och har sedan dess varit föremål för flera ombyggnationer. December 2019
var det en planerad tillsyn från Miljökontoret samt Västra Sörmlands Räddningstjänst
med stöd av 5 kap § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Detta resulterade i
förelägganden både från VSR och Miljökontoret vilket ligger bakom denna
utredning/Tjut. Vi har också tagit hänsyn till tidigare utredning utförd 2017 utförd av
konsult som påvisade fuktproblem samt brister i byggnadens konstruktion.Vid
nybyggnation genereras samordningsvinster då befintlig intilliggande
förskoleavdelning i ombyggda hyreshuslägenheter ej anpassade till dagens krav kan
integreras i ny förskola och dessa lägenheter kan återfå lägenhetsstatus.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Vingåkers Kommunfastigheter AB som har inhämtat
synpunkter från BOU (Anders Danielsson, Agneta Arvidsson)
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Förvaltningens ståndpunkt
I ägardirektiven står det inskrivet att Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara
för att förvalta Vingåkers kommuns verksamhetslokaler och utifrån ett miljömässigt
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. I detta
fall har vi kommit fram till att det bästa för både miljö, verksamhet och för att skapa
ändamålsenliga lokaler är att bygga en ny förskola och sedan riva den befintliga.

Ekonomiska konsekvenser
Då en renovering av Grändens Förskola uppbringar en hög kostnad snarlikt en
nybyggnation så kommer det på sikt bli billigare för Fastighetsbolaget men även
verksamheten kommer att kunna göra besparingar då samarbetet mellan avdelningarna
underlättas.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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Hyresberäkning om man väljer att bygga en ny Äppellunden med 6 avdelningar
Då detta alternativ inte finns upphandlat så är dessa beräkningar tagna från Äppellundens
förskola. Årshyran ligger idag på 2052000 exkl. moms med en yta på 1089 m2 vilket ger ett
kvadratmeterpris på 1884 kr/år.
Jag räknar med en avdelning på 124m2 med en hyreskostnad på1089kr/m2 vilket ger 135036kr/år.
Detta resulterar i en uppskattad årshyra hyra på 2187036kr/år exkl. moms.
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Gränden förskola
Nuvarande hyra

502996 Kr/år

tillfälliga lokaler i bostadshus
kontrakt 229-111
229-112
229-181

115484 Kr/år
77804 Kr/år
274572 Kr/år

Summa idag

970856 Kr/år

Alternativ renovering
prod.kostnad enl. program
prod.kostnad 851 m2
tillkommer evakueringslokaler

17695 kr/m2
15058445 kr
??
Kr

Ny förskola
prod.kostnad (1000 m2)
hyreskostnad

26610000 kr
973000 kr/år

inkl. markköp
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KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital
Hyror
Utbet; drift, underhåll & renoveringar
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto
evighetskapitaiserings driftnetto år 1
RESULTATPÅVERKAN, tkr
Hyror
Drift & underhåll
Avskrivningar
Räntekostnader*
Resultat
Bokfört värde, UB
Skuld, UB*
Eget kapital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

973
-350
623
599

983
-354
629
582

993
-357
636
565

1 002
-361
642
549

1 013
-364
648
533

1 023
-368
655
517

1 033
-372
661
503

1 043
-375
668
488

1 054
-379
675
474

1 064
-383
681
460
34 409

1 075
-387
688

Antaganden, kassaflöden
Yta, kvm
Produktionskostnad, kr per kvm
Hyra år 1, kr/kvm
Drift & underhåll år 1, kr/kvm
Årlig hyreshöjning %
Årlig driftkostnadsökn %

5 270
23 245
28 515
-26 610
1 905
31 150

1 000
26 610
973
350
1,0%
1,0%

Kalkylränta
Direktavkastningskrav restvärde

4,0%
2,0%

Antaganden, resultatpåverkan
Avskrivning/år
Låneränta

2,0%
1,6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

973
-350
-532
-426
-335

983
-354
-532
-423
-326

993
-357
-532
-419
-316

1 002
-361
-532
-416
-306

1 013
-364
-532
-412
-296

1 023
-368
-532
-408
-286

1 033
-372
-532
-405
-275

1 043
-375
-532
-400
-265

1 054
-379
-532
-396
-254

1 064
-383
-532
-392
-242

26 078
26 413
-335

25 546
26 206
-661

25 013
25 990
-977

24 481
25 764
-1 283

23 949
25 528
-1 579

23 417
25 281
-1 865

22 885
25 025
-2 140

22 352
24 757
-2 405

21 820
24 479
-2 658

21 288
24 189
-2 901

*Antar att på marginalen finansieras all nyproduktion med lånat kapital.
Kassaflöde antas användas till amortering alt ökar skulden.
= inmatningsfält

Hyresberäkning Grändens fskKalkyl2021-01-25
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Kostnadsredovisning för åtgärder renovering befintlig: Grändens Förskola,
Vingåker
Förutsättningar
Sammanställning för byggnadstekniska åtgärder efter Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-16 om föreläggande samt utlåtande från ADDAC. Enligt utredning finns
uppträngande fukt i bottenplattan samt att marken under betongplattan har sjunkit vilket gör
att golvtemperaturen inte kommer upp i 18 grader där barn upprätthåller sig. För att klara
kravet på golvtemperatur behöver det installeras golvvärme vilket kommer att medföra att
golven måste höjas ca 50-75mm. Åtgärden kommer att medföra att den redan låga
innertakshöjden försämras. I rum finns synliga ventilationskanaler, detta p.g.a. att den
befintliga takkonstruktionen inte medför möjlighet till dolda luftbehandlingsinstallationer. Ny
takkonstruktion för dold installation och separat fläktrum installeras.
Sammanställning för åtgärdsförslag.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten
Byggentreprenad
Saneringskostnader
Vatten och värme
Luftbehandling
El-arbeten
Styr

1 000:700:11 000:300:1 850:1 800:1 000:45:Summa:

Total kalkylerad kostnad för åtgärder 17 695:-/m2 BTA

1 (1)

204

17 695:-

Gränden förskola
Nuvarande hyra

502996 Kr/år

tillfälliga lokaler i bostadshus
kontrakt 229-111
229-112
229-181

115484 Kr/år
77804 Kr/år
274572 Kr/år

Summa idag

970856 Kr/år

Ny förskola modell i enlighet med upphandling gjord av SKR
973000 kr/år
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Projekt
Nybyggnad

1000 kvm

Entreprenad
oförutsett
Varav kostnader: (ex rivning)

973 kr i hyra per total kvm
Exkl moms
26 610 000
0
0

26610 kr / kvm produktionskostn

0
Summa

26 610 000

Befintligt byggnadsvärde
Utrangering av rivd del

3 566 000
-3 566 000

Summa

26 610 000

Lån
Egen finansiering
Egen finansiering kostnader

Räntorna MÅSTE kontrolleras mot kommuninvest vid beräkningstillfället
Bindn.tid/år
fast ränta
8
fast ränta
10
rörlig ränta
2
rörlig ränta
4

Kassaflöde
Hyra
Ränta lån
Amortering lån
Driftskostnader
Underhållskostnader (normalnivå efter 10 år)
Kassaförändring

Antagen inflation 2%, ränta 1,66%
Hyresökning 0% per år
Hyresökning 1% per år
Hyresökning 2% per år

1,62%
1,96%
-0,06%
0,03%
3,55%
0,89%

2
1,62%
1,96%
0,66%
0,03%
4,27%
1,07%

4
1,62%
1,96%
1,49%
1,58%
6,64%
1,66%

6
1,62%
1,96%
2,13%
1,58%
7,29%
1,82%

8
4,23%
1,96%
2,55%
2,64%
11,37%
2,84%

26 000 000
610 000
0
År 1

Hyresberäkning
Räntekostn lån (X milj)
Avskrivning (X milj)
Driftskostn kvm x kr *
Underhåll kvm x kr
Summa

= fyll i belopp

1% ökning per år
1,00%
260 000
2%
532 200
300
1 000
50
1 000

1,00% ökning per år

Hyra år 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

8,28%
1,66%

År 9

År 10

266 100
532 200
300 000
50 000
1 148 300

260 778
532 200
303 000
50 500
1 146 478

255 456
532 200
306 030
51 005
1 144 691

250 134
532 200
309 090
51 515
1 142 939

244 812
532 200
312 181
52 030
1 141 223

239 490
532 200
315 303
52 551
1 139 544

234 168
532 200
318 456
53 076
1 137 900

228 846
532 200
321 641
53 607
1 136 293

223 524
532 200
324 857
54 143
1 134 724

218 202
532 200
328 106
54 684
1 133 192

973 000
-266 100
-532 200
-300 000
-50 000
-175 300

982 730
-260 778
-532 200
-303 000
-50 500
-163 748

992 557
-255 456
-532 200
-306 030
-51 005
-152 134

1 002 483
-250 134
-532 200
-309 090
-51 515
-140 456

1 012 508
-244 812
-532 200
-312 181
-52 030
-128 716

1 022 633
-239 490
-532 200
-315 303
-52 551
-116 911

1 032 859
-234 168
-532 200
-318 456
-53 076
-105 041

1 043 188
-228 846
-532 200
-321 641
-53 607
-93 106

1 053 620
-223 524
-532 200
-324 857
-54 143
-81 104

1 064 156
-218 202
-532 200
-328 106
-54 684
-69 036
-1 225 552

Hyra år 10
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Kostnadsredovisning för nybyggnad av Grändens Förskola, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av förskola i vinkel i 1 plan med 6 avdelningar vid Gränden. Nya förskolan byggs
i anslutning till befintlig skola och befintliga skolan hålls öppen under produktionstiden. Den
befintliga skolan rivs när den nya är klar. Befintlig utemiljö anpassas för nya förskolans
behov.
Kostnadskalkyl kr / m2 BTA Byggnad exkl mervärdesskatt
Byggherrekostnader
Markarbeten för hus inkl pålning
Byggentreprenad

700:1 950:16 400:Summa:

Utvändig mark, planteringar, gräsytor, gångar, asfalt, stängsel behov
40 m2/barn utvändig yta. 6x20 barn, totalt 4800m2 x 800:Kostnad för lekutrustning tillkommer.
Rivningskostnad av befintlig byggnad
Byggherrekostnad
Köp av tomt 8 000 m2x140kr
Summa:

1 (2)
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19 050:-

3 840 000:1 200 000:600 000:800 000:1 120 000:7 560 000:-

2020-04-27

Produktionskostnad (1000m2 förskola)inkl. markköp : 26.610.000:Hyreskostnad blir då : 973:-/m2(972.748:-/år)

2 (2)
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Wefast - 060306

Beräkning av erforderligt hyrestillägg med hjälp av annuitet
Fyll endast i gulmarkerade fält!
BASDATA
Grundinvestering (kr)
Kalkylperiod (år)

KOMMENTAR
26 610 000
40

Kalkylränta (%)

2,00%

Risktillägg

0,00%

Annuitetsfaktor

0,03656

Erfoderligt hyrestillägg / år

972 748
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Samordningsvinster från BOU
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivt
Högre personaltäthet då många barn är på plats
Samordningsvinster med kompetens samlad för stöd till barn med särskilda behov
Genomtänkta pedagogiska lokaler som är anpassade för förskoleverksamhet
Möjlighet till större rum, ex matsal som erbjuder många olika pedagogiska möten.
Samarbete mellan avdelningar ökar och det gör att vi minskar vikariekostnader över tid
Lokalernas utformning gör att pedagogerna får större överblick över barngruppen
Nya utmanande lokaler möjliggör och inspirerar barn till utforskande och lärande.

Med vänlig hälsning
Agneta Arvidsson
Rektor
Barn- och Utbildningsförvaltningen
| Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-192 29 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/
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Robert Arconge

Lotta Arconge

Ansvarig förskolor

Kommunikationsansvarig
211

Hög kvalitet och flexibel produktion

Energieffektiva förskolor ger låga driftskostnader
Barn och pedagoger i fokus
Kostnadseffektiva förskolor i miljövänlig trästomme
212

Tillgänglighetsanpassad entré

Hög kvalitet
Betongplatta på mark med vattenburen golvvärme
Gjuten kantbalk med upphöjd sockel
213

Energieffektiva förskolor ger låga driftskostnader
• Värmeförlusttal:
- 1 plansförskolan 18,7 W/m2 Atemp
- 2 plansförskolan 16,7 W/m2 Atemp
• Årsenergiförbrukning 39,6 kWh/m2 Atemp/år
• Närvarostyrd ventilation med VAV samt prognosstyrning
214

Enplansförskola koncept B
6-9 Avdelningar
80-120 barn

BYA 1373 KVM
LOA 1265 KVM
Längd 58,2 M
Bredd 44,5 M
Byggnadshöjd 4,24 M
Nockhöjd 7,17 M
215

Pris exkl moms:
Storstockholm
övr Mellersta Sverige

23 500 000 kr
22 775 000 kr

Förslag på situationsplan
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• Vinkelbyggnad lätt att placera på din fastighet
• Skyddad innergård
• Tre barnentréer motverkar crowding

217

Avdelning 4

Avdelning 3
Avdelning 2

Avdelning 5

Avdelning 1

Avdelning 6
218

Generöst med yta, naturligt flöde
dörr-toalett-tvättrännor motverkar
crowding och hjälper barnens
självständighet.
Möjlighet att sätta upp vägg för att
dela hygienrummet i två separata.

Bra flöde från groventré-kapprumbas utan risk för crowding.
Endast 2 avdelningar per groventré
för att motverka crowding.
Tydlig skogräns.
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Samlad personalyta med
personalentré avskild från
gårdsentréerna.

Fönster – ger kontakt och inblick
mellan matsal och där maten lagas.
Det finns möjlighet att byta fönstret
till en serveringsdisk.
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Mysiga fönsternischer att krypa
upp i för lugna stunder.

Plats för bokhyllor och en mysig
sagohörna.
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Kostnadseffektiva förskolor i absolut högsta kvalitet
222

Robert Arconge
Ansvarig förskolor
robert.arconge@sjotorpshus.se
076-946 06 85
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR
SE RITNING: A40-0-001 .

A

A172
PASSAGE
4.0 m²
A171
A182
GROVENTRÉ
A173 GROVENTRÉ
11.5 m²
RWC 11.5 m²
TS
TS
5.0 m²
TS
H

H

E I3

A168
RUM
14.0 m²

A125
MATSAL
108.0 m²
HSL

H

A152 A141
WC
FÖRRÅD
1.5 m² 3.0 m²

K

A142
ATELJÉ
8.0 m²

A138
WC
1.5 m²

H

K

A134
GROVENTRÉ
9.5 m²
TS
TS

A136
WC
1.5 m²
A133
KAPPRUM
15.0 m²

A129
ATELJÉ
8.0 m²
A128
FÖRRÅD
3.0 m²
A127
ALLRUM
44.5 m²

AVDELNING TURKOS

TP

A118
TILLAGNINGSKÖK
53.0 m²
A130
RUM
14.5 m²

A179
ALLRUM
47.0 m²

HSL
AVDELNING RÖD

A186
FÖRRÅD
A178 3.0 m²
WC
2.0 m²
A177
WC-P
1.5 m²

A183
RUM
14.0 m²

A185
ATELJÉ
9.5 m²

A184
RUM
14.0 m²

H

A110
KORRIDOR
36.0 m²

A187
TELE
1.0 m²

A112
STÄDCENTRAL A111
RWC/DU
9.0 m²
5.5 m²
TMG
A123
WC
A108
2.0 m² SAMTAL
12.5 m²

A109
VILRUM
6.5 m²

A101
VINDFÅNG
8.0 m²

EI30

1

A103
EXPEDITION
8.0 m²

A106
KOPIERING
7.0 m²

A104
SPEC.PEDAGOG
8.0 m²
DM K/F

A188
UC
16.0 m²

A107
KONTOR
17.0 m²

A189
ELRUM
5.0 m²

A105
PAUSRUM
24.5 m²

E30

A131
RUM
14.5 m²

BET

A132
INGLASAT
UTEVILRUM

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

HÅLLÉN ARKITEKTER AB

019-670 80 60

K

TYRÉNS AB

010-452 20 00

EL

BELA ELPROJEKT AB

019-20 54 90

VVS NORCONSULT AB

010-141 80 00

BR

070-583 75 14

FAST ENGINEERING AB/BAWAB

SP LANDSKAPSARKITEKTBYRÅ AB 019-18 31 10

SK

CEDERVALL ARKITEKTER AB

RELATIONSHANDLING

B

1

3

SKALA 1:100

2
1
ORIENTERINGSSEKTION

125100

PROJEKTANSVARIG Vingåkers kommun

Lars Ingebrigtsen

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

RI

R.ISRAELSSON

DATUM

PROJEKTERINGSANSVARIG

2019-06-19

C.EISEBORN

Kv LOKE 4, VINGÅKERS KOMMUN
LOKE FÖRSKOLA
VÅNING 1, BV

2

10m

PROJEKTNUMMER

170201-01

A1

N
SKALA

224

08-616 83 20

HANDLING

4

5

08-29 89 00

M

125

0

SIGN

A

OBJEKTNAMN

1m

DATUM

AK AKUSTIKKONSULTEN I SVERIGE AB

förskola_A-40.0-001.rvt

A

B / A-40.2-001

EI30

A143
RUM
14.0 m²

H

H

A137
SKÖTRUM
8.0 m²
A139
WC-P
1.5 m²

A135
RWC/DU
7.0 m²
A144
RUM
14.0 m²

A117 A119
STÄD TORRFÖRRÅD
2.0 m² 3.0 m²

K

H

HSL
AVDELNING GRÖN

A126
ELC
1.0 m²

A116
DISKRUM
9.0 m²

A / A-40.2-001

H

A153
WC-P
1.5 m²

A164
ELC
1.0 m²
A113
OMKL. PERSONAL
8.5 m²

A120
KYLRUM
3.0 m²
A121
FRYSRUM
3.0 m²

A146
KAPPRUM
13.5 m²

A157
WC
1.5 m²
A150
WC
1.5 m²

A175
SKÖTRUM
14.5 m²

A114
WC/DU-P
2.5 m²

0

2019-06-19 11:29:41

A156
KAPPRUM
13.5 m²

A181
WC
1.5 m²

TP

H

A140
ALLRUM
46.5 m²

A145
INGLASAT
UTEVILRUM

A167
ATELJÉ
9.5 m²

EI3

F:\170201.01 Kv Loke förskola Vingåker\125 Loke förskola\Hus A\Relationshandling efter entreprenad\A-modell\Kv Loke

A147
GROVENTRÉ
11.5 m² TS TS

K

A115
SERVERING
8.5 m²

A149
RWC
A148
PASSAGE 5.0 m²
4.0 m²

A154 A163
WC FÖRRÅD
1.5 m² 4.0 m²

A151
SKÖTRUM
16.0 m²

1

A158
GROVENTRÉ
11.5 m²

H

A166
FÖRRÅD
3.0 m² A176
WC
2.0 m²

0

AVDELNING LILA

A174
WC
1.5 m²

AVDELNING BLÅ

EI30

A162
ATELJÉ
9.5 m²

A155
ALLRUM
49.5 m²

A165
ALLRUM
47.0 m²

A169
RUM
14.0 m²

H

EI30

A161
RUM
14.0 m²

A180
KAPPRUM
13.5 m²

EI30

A160
RUM
14.0 m²

A170
KAPPRUM
13.5 m²

A124
A122
VARUMOTTAGNING OMKL.RUM
7.0 m²
4.0 m²

A159
INGLASAT
UTEVILRUM

TS TS

TS

A102
KORRIDOR
15.0 m²

B / A-40.2-001

A / A-40.2-001

B

ORIENTERINGSPLAN

A1: 1:100
A3: 1:200

NUMMER

A40-1-A100

BET

LEK/VILA
11,0 m²

2

22,9 m

BAS - Samlingsrum
40,3 m²

39,4 m

WCB
1,6 m²
HYGIENR.

WC
1,7 m²

KAPPRUM
17,9 m²
WC
2,2 m²

BAS - Samlingsrum
36,9 m

K/F HS
PASSAGE RÖRELSE
26,9 m²

WCB
1,6 m²
HYGIENR.
6,7 m²

2

WC
1,7 m²

PASSAGE RÖRELSE
25,1 m²

HS K/F

MS MS

LEK/VILA.
11,4 m²

WC
1,7 m² HS K/F

WCB WCB FRD
1,3 m² 1,3 m² 2,6 m²

LEK/VILA.
11,3 m²

FRD
2,6 m²

STÖRRE
LEKFRD
6,4 m²
INFO

SKOKROK

GROVENTRÉ
9,0 m²
SKOKROK

INFO

KAPPRUM
17,9 m²

TORKRUM
4,9 m²

TVÄTT
7,0 m²

TM

TORKRUM
4,9 m²

GROVENTRÉ
9,0 m²

TT

Plats för
mysig SAGOHÖRNA
9,9 m²

VILA
5,7 m²

WC
1,7 m²

BÄNK
OMKL.
7,7 m²

RWC/D
4,8 m²

RÖRELSE
10,7 m²

Plats
för NISCH
0,8 m²

SKRIV.
4,8 m²

STÄD
4,4 m²

PASSAGE
8,2 m²

FRD
2,6 m²

RWC/D
4,8 m²
TILLGÄNGLIG
ENTRÉ

PASSAGE
11,0 m²

INFO
15

4

14

STORKÖK
85,0 m²

16
14
13

12

MATSAL
90,7 m²

9

17

32

UTEVERKSTAD

12

10

6

GÅRDSENTRÉ

14

5

7

Plats för
SCEN

K/F
UTE-WC
VATTENUTKASTARE

TILLGÄNGLIG ENTRÉ FÖR:
BARN, FÖRÄLDRAR, PERSONAL
OCH BESÖKARE
VARUMOTTAG ÖVR. LEVERANS.

11

FRD
3,6 m²

UGN

SAMTALSRUM
7,1 m²

INFO

8

ATELJÉ/VERKSTAD
33,4 m²
WC
4,0 m²

WCB
1,5 m²

KONTOR
16,4 m²

CENTRAL
FRD 6,0 m²

FRD
5,0 m2

28

GÅRDSENTRÉ
30

OMKL
2,7 m2

23

GÅRDSSIDA

26

KYL
27
4,0 m2

WCP
1,7 m2

22

FASAD 3

3

25

EL

22

FRYS24
4,0 m2

2

31

VARUMOTTAG KÖK

29
30

1
2

PLATS FÖR
RULLBURAR OCH
VAGNAR

DISK
10,0 m 2
19

20

SKOKROK
GROVENTRÉ
8,1 m²

KAPPRUM
17,9 m²

MS MS
WC
1,6 m²
11,5 m2

BAS - Samlingsrum
40,4 m2

PASSAGE RÖRELSE
22,6 m²
FRD
2,7 m²

WC
1,7 m²

Lek/vila

21

HS K/F

TORKRUM
4,6 m²

FRD
3,0 m²

18

WCB
1,7 m²

NISCH
WCB
1,0 m²
1,5 m²

MS

WCB
EL 1,5 m²

MS

MS

HYGIENR.
HYGIENR.
6,5 m²

FRD
2,7 m²

BAS - Samlingsrum
39,5 m2

RUM
45,2 m2

HS K/F
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MS

Lek/vila
22,9 m2

ANGÖRINGSSIDA

FRD
3,6 m²

FRD
2,6 m²

HYGIENR.
8,0 m²

INFO

RUM

24,0 m2

NISCH
1,0 m²

K/F

GÅRDSSIDA

EL

HS HS

HYGIENR.
16,6 m²

51,1 m2

HS K/F

RUM

41,3 m2

2

GÅRDSENTRÉ

FRD

MS MS MS MS

BAS - Samlingsrum

FASAD 2

BAS - Samlingsrum

WCB
1,6 m²

FASAD 1

29,5 m2

MS MS

FRD
2,0 m²

RUM

HKP

17,5 m2

FJ.V.
VÄXL.

LB02

LEK/VILA

UC
39,6 m²

PERSONALRUM
DM 21,8 m²

LEK/VILA

LB01

LB01-SG01

FASAD 4

vingaker.se

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

21
(xx)

Kf § 16

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

-

KS 2020/701 – Revisorernas bedömning av delårsrapport – Vårdförbundet
Sörmland
KS 2021/22 – Revisionsrapport ägarstyrning
KS 2021/23 – Förstudie avseende nytt ekonomisystem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revisorerna i Vårdförbundet Sönnland

26 oktober 2020

Till
Fullmäktige i Vårdf6rbundet Sönnland
organisationsnummer 222000-0323

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2020-08-31 är forenligt med de mål direktionen beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse for en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som for verksamheten.
Granskningen har utforts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granslmingen har utfårts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorernas samlade bedömning är:

_ att delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av
VårdfOrbundets resultat och ställning per 31 augusti 2020.
- att Vårdfårbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2020. Det
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.
- att i delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdfårbundets resultat vad
gäller verksamhet och ekonomi. Samtliga mål bedöms inte i samband med
delårsbokslutet, dessa bedöms i årsbokslutet.

Vårnäs den 26 oktober 2020

Bilaga:
Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport
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Revisionsrapport -- Ägarstyrning (styrning och kontroll över kommunala bolag)
Kommunallagen ger kommunen möjlighet att lämna över vissa angelägenheter till bolag,
stiftelser och föreningar. Vingåkers kommun har lämnat över viss verksamhet till bolag. I
kommunstyrelsens uppdrag ingår att fullgöra ägarrollen över de kommunala bolagen. Förutom
att utöva uppsiktsplikt över all verksamhet som bedrivs i kommunal regi ingår även att utöva
styrning och kontroll. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl
att genomföra denna granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.
Syftet med granskningen är att pröva och bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att
ägarstyrningen över de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Granskningen visar utifrån sammanfattande revisionell
revisionen bedömning att kommunstyrelsen inte
helt säkerställt att ägarstyrningen över de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt samt att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har omfattat fem revisionsfrågor. Två frågor avsåg ändamålsenlighet och tre
intern kontroll. Bedömningen grundar sig på att bolagens kommunalrättsliga villkor och
principer fastställts i enlighet med kommunallagen 10:3. Vidare görs bedömningen att
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning genom de krav som ställs i ägardirektivet
avseende bolagens rapportering. Det framkommer dock att den av fullmäktige beslutade
bolagsordningen för Vingåker Kraft AB samt fullmäktiges val av revisor och ersättare inte är
registrerade hos Bolagsverket. I granskningen konstateras det dock att det i dagsläget inte sker
någon övergripande uppföljning av hur och vida bolagen efterlever de krav som ställs i
ägardirektiven vilket vi ser som en brist. Bedömningen baseras vidare på att direktiv finns
avseende återrapportering till kommunstyrelsen. I granskningen har det dock inte kunnat styrka
att återrapportering skett i tillräcklig utsträckning utifrån gällande direktiv. Vidare bedöms
formerna för dialog mellan ägare och bolag i allt väsentligt finnas reglerade i styrande dokument
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samt på att informell dialog även förekommer. Utifrån genomförd granskning konstateras det
att kommunstyrelsen inte prövat det kommunala ändamålet enligt kommunallagen 6:9. Detta är
dock något som kommunstyrelsen själva uppmärksammat och enligt intervjuer ska prövning
ske för år 2020
2020..
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
•
•
•
•

Säkerställa att, av fullmäktige beslutad, bolagsordning för Vingåker Kraft samt val av
revisor och ersättare, registreras på Bolagsverket.
säkerställa att prövning av det kommunala ändamålet enligt KL 6:9 genomförs.
säkerställa att återrapportering sker från bolagen enligt de krav som ställs exempelvis
ägardirektivet samt att denna är fullständig.
säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens
protokoll, dvs. att det finns en spårbarhet i protokollen.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Ägarstyrning (styrning och
kontroll över kommunala bolag)". Rapporten har hanterats på revisorernas möten den 13
januari och överlämnas härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2021-05-05 till revisorerna.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

PeterVogt
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Malin Odby, certifierad kommunal revisor, projektledare
Jacob Svensson, projektmedarbetare
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun har PwC genomfört
en granskning avseende ägarstyrning. Granskningen har syftat till att att pröva och
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ägarstyrningen över de kommunala
bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen inte helt säkerställt att ägarstyrningen över de kommunala bolagen
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att kommunstyrelsen inte helt säkerställt en
tillräcklig intern kontroll.
Bedömningen grundar sig på att bolagens kommunalrättsliga villkor och principer
fastställts i enlighet med kommunallagen 10:3. Vi konstaterar dock att den av fullmäktige
beslutade bolagsordningen för Vingåker Kraft AB inte är registrerad hos bolagsverket
vilket behöver justeras. Detta gäller också fullmäktiges val av revisor och ersättare i
bolaget. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning genom
de krav som ställs i ägardirektivet avseende bolagens rapportering. Vi konstaterar dock
att det i dagsläget inte sker någon övergripande uppföljning av hur och vida bolagen
efterlever de krav som ställs i ägardirektiven vilket vi ser som en brist. Bedömningen
baseras vidare på att direktiv finns avseende återrapportering till kommunstyrelsen. Vi
har i granskningen dock inte kunnat styrka att återrapportering skett i tillräcklig
utsträckning utifrån gällande direktiv. Vidare bedöms formerna för dialog mellan ägare
och bolag i allt väsentligt finnas reglerade i styrande dokument samt på att informell
dialog även förekommer.
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunstyrelsen inte prövat det
kommunala ändamålen enligt kommunallagen 6:9. Detta är dock något som
kommunstyrelsen själva uppmärksammat och enligt intervjuer ska prövning ske för år
2020.
Rekommendationer
Utifrån genomförs granskning rekommenderas kommunstyrelsen att
●

säkerställa att, av fullmäktige beslutad, bolagsordning för Vingåker Kraft samt val av
revisor och ersättare, registreras på bolagsverket.

●

säkerställa att prövning av det kommunala ändamålet enligt KL 6:9 genomförs.

●

säkerställa att återrapportering sker från bolagen enligt de krav som ställs
exempelvis ägardirektivet samt att denna är fullständig.

●

säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens protokoll, dvs. att det finns en spårbarhet i protokollen.
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Inledning
Bakgrund
Kommunallagen ger kommuner och regioner möjligheten att lämna över skötseln av
vissa kommunala angelägenheter till bolag, stiftelser och föreningar. Idag bedrivs en
stor del kommunal verksamhet i bl.a.kommunala bolag.
Innan överlämning av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag kan ske
måste ägaren bl.a. fastställa vilket kommunaIt ändamål bolagets verksamhet ska ha
samt vilka kommunala befogenheter bolaget ska verka inom.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att fullgöra ägarrollen over de kommunala bolagen.
Förutom att utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i kommunal regi ingår även
att utöva styrning och kontroll. Detta innebär bl.a. att bedriva en dialog mellan
kommunen och bolagen, upprätta styrning i form av direktiv samt bereda fullmäktiges
möjlighet att avgöra frågor av principiell art.
Med bristande ägarstyrning finns risken att bolagen inte bedrivs enligt ägarens
intentioner, dvs de ändamål som bolagens verksamhet ska uppfylla. Det finns även risk
att kommunkoncernens intressen avseende verksamhet och ekonomi inte uppnås.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att pröva och bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att
ägarstyrningen över de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Granskningen omfattas av följande revisionsfrågor:
1. Har fullmäktige fastställt bolagens kommunalrättsliga villkor/principer enligt KL 10:3
(fokus på kommunstyrelsens beredning)?
2. Har kommunstyrelsen prövat det kommunala ändamålet enligt KL 6:9 (fokus på
beredning och provning)?
3. Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig styrning och kontroll (fokus på förekomst
och följsamhet till planer och rapportering)?
4. Finns det styrning som reglerar hur dialogen mellan ägaren och bolagen ska ske
(fokus på förekomst och efterlevnad)?
5. Finns direktiv för återrapportering till kommunstyrelsen (fokus på förekomst och
efterlevnad)?
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Revisionsfråga 1-2 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet.
Revisionsfråga 3-5 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

Revisionskriterier
Granskningen omfattas av följande revisionskriterier:
●

Kommunallagen 10 kap, 3§

●

Kommunallagen 6 kap, 1§, 2 st

●

Kommunallagen 6 Kap, 9$

●

Styrande dokument exempelvis bolagsordning, ägardirektiv och policy

Avgränsning
Revisionsobjektet i granskningen är kommunstyrelsen och ägarstyrning av kommunens
helägda bolag. Granskningen avgränsas i tid till i huvudsak 2019 och 2020. I övrigt se
revisionsfrågorna.

Metod
Granskningen har genomförts genom analys av styrande dokument, protokoll och
uppföljningar inom området. Kompletterande intervjuer har genomförts med
kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef.
Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapporten.
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Iakttagelser och bedömningar
Har fullmäktige fastställt bolagens kommunalrättsliga villkor/principer
enligt KL 10:3?
Iakttagelser
I kommunfullmäktiges uppdrag ingår att besluta om hur kommunens verksamhet på
övergripande nivå ska vara organiserad. Kommunal verksamhet kan utföras av
exempelvis nämnder, gemensamma nämnder, stiftelser, kommunalförbund och
kommunägda aktiebolag. Om kommunen väljer att bedriva verksamheten genom
kommunala företag ska kommunfullmäktige ges möjlighet att binda företagen till vissa
kommunalrättsliga ramar/principer. Ansvaret för att bereda ärenden som ska beslutas av
kommunfullmäktige vilar på kommunstyrelsen.
Vingåker kommun har valt att bedriva delar av verksamheten i aktiebolagsform. Om
kommunen är majoritetsägare eller ensam instiftare ska företaget bindas – genom
fullmäktigebeslut – till följande kommunalrättsliga ramar/principer:
1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
2. Kommunalt ändamål och kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten
ska anges i bolagsordning stadgar
3. Fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter
4. Bolagsordning ska säkerställa att fullmäktige får ta ställning innan beslut tas i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt
5. Aktiebolaget ska ha minst en kommunal revisor som utses av fullmäktige
Inom ramen för vår granskning har vi tagit del av styrande dokumentation inom området,
exempelvis bolagsordningar och ägardirektiv, dessa redogörs för närmare i bilaga 1.
Vår granskning visar utifrån dokumentanalys att det kommunala ändamålet för samtliga
kommunala bolag har fastställts i respektive bolagsordning. Granskningen visar vidare
att de kommunala angelägenheterna finns fastställa i respektive bolagsordning. Vi kan
vidare konstatera att bolagsordning för samtliga bolag reglerar styrelseledamöters
utnämnande, hur lekmannarevisor ska utses samt återfinns skrivelse om att fullmäktige
får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Vi konstaterar dock att den av fullmäktige beslutade
bolagsordningen för Vingåker Kraft AB inte är registrerad hos bolagsverket. Detta gäller
också fullmäktiges val av revisor och ersättare (lekmannarevisorer).
Av intervjuer framgår att det finns en upparbetad arbetsrutin där ägardirektiv och
bolagsordning årligen ses över. Rutinen innefattar att se över och uppdatera ägardirektiv
och bolagsordning, exempelvis utifrån om det under året framkommit oklarheter kopplat
till styrningen.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan uppfylld.
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Bedömningen baseras på att vår granskning visar att kommunfullmäktige i allt väsentligt
fastställt bolagens kommunalrättsliga villkor och principer enligt KL 10:3. Vidare ser vi
det som positivt att det sker en årlig översyn av ägardirektiv och bolagsordning. Vi
konstaterar dock att den av fullmäktige beslutade bolagsordningen för Vingåker Kraft AB
inte är registrerad hos bolagsverket vilket behöver justeras.

Har kommunstyrelsen prövat det kommunala ändamålet enligt KL 6:9 ?
Iakttagelser
Kommunallagen ställer krav på kommunstyrelsen att ta beslut när det gäller
återrapportering från kommunägda aktiebolag. Bland annat ska styrelsen årligen pröva
om bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Vår granskning kan inte utifrån protokollanalys styrka att kommunstyrelsen prövat det
kommunala ändamålet enligt KL 6:9.
Av intervjuer framgår att det kommunala ändamålet inte har prövats av
kommunstyrelsen tidigare men att detta är något som har uppmärksammats under året
och ska prövas för år 2020. Det framgår vidare att en särskild rutin för prövning ska tas
fram framgent för ändamålet.
Bedömning
Vi bedömer revisonsfrågan inte uppfylld.
Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte prövat det kommunala ändamålet
enligt KL 6:9. Vi ser det som viktigt att detta genomförs för år 2020 samt att det framgår
av kommunstyrelsens protokoll att detta är genomfört.

Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig styrning och kontroll?
Iakttagelser
Av kommunstyrelsens reglemente § 4 framgår följande:
●

●
●
●

●

Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.
Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/
stiftelseledningarna.
Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap.
17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger
eller har intresse i.
Årligen, senast den sista mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
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varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige.
Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i.

●

Av ägardirektiven framgår att Vingåkers övergripande vision och mål ska gälla för
bolagen. Bolagen ska arbeta fram relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och
kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att det finns möjlighet att följa utvecklingen
över tiden. Bolagen ska även ta hänsyn till de mål och policydokument som ägaren
fastställer för kommunkoncernen. Vidare framgår att bolagen löpande ska hålla
kommunstyrelsen välinformerade om bolagets verksamhet och ställning. Utöver detta
ska bolagen till kommunen översända:
-

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och upprättad tidplan av KS)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport
Dokumentation från kvartalsmöten

Det framgår vidare av ägardirektiv att bolagen senast vid februari månads utgång ska
lämna det material som krävs för kommunkoncernens årsredovisning, till kommunens
ekonomikontor. Bolagen ska vidare senast september månad informera
kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för kommande år
samt överlämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk uppföljning och
avstämning.
Vi noterar även i sammanhanget att bolagsspecifika direktiv regleras i ägardirektiven,
däribland ekonomiska åtaganden såsom krav på avkastning.
Det framgår av antagna riktlinjer för intern kontroll att relevanta kontrollpunkter i den
kommunövergripande kontrollplanen även ska implementeras i de kommunala bolagens
egna internkontrollplaner. Det framgår vidare att bolagen AB Vingåkershem och
Vingåkers Kommunfastigheter AB är de kommunala bolag som omfattas av riktlinjerna.
Vi noterar i sammanhanget att Vingåkers vatten och avfall AB och Vingåkers Kraft AB
inte omnämns, vilket formellt innebär att de inte bör omfattas av riktlinjerna. Detta
uppges dock vara en miss i formalia och att Vingåkers vatten och avfall AB och
Vingåkers Kraft AB i realiteten också omfattas av riktlinjerna.
Av intervjuer framgår att ingen övergripande uppföljning görs avseende efterlevnaden av
upprättade styrande dokument (ex ägardirektiv, bolagsordning). Det framgår vidare att
rapportering från bolagen vid årsredovisning och tertialrapportering delvis uppges
fungera. Det framgår att underlag i begränsad utsträckning inkommer i tid till kommunen
från vissa av bolagen. Detta uppges vara ett utvecklingsområde. I syfte att underlätta
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rapporteringen till kommunen kommer bolagen framåt, likt kommunen, att använda
Stratsys för rapportering av exempelvis ekonomi och mål.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning utifrån
de krav som ställs i ägardirektivet avseende bolagens rapportering. Vi konstaterar dock
att det i dagsläget inte sker någon övergripande uppföljning av hur och vida bolagen
efterlever de krav som ställs i ägardirektiven vilket vi ser som en brist. Av denna
anledning bedöms revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Finns det styrning som reglerar hur dialogen mellan ägaren och bolagen
ska ske?
Iakttagelser
Det framgår av ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB
och Vingåkers Kraft AB att bolagen ska tillse att informationsmöten hålls varje kvartal
med kommunstyrelsens presidium. Vid dessa möten ska bolagets presidium och
verkställande direktör närvara. Vi noterar i sammanhanget att det det i praktiken är
kommunen som formellt bjuder in till dessa informationsmöten.
I ägardirektiv för Vingåkers vatten och avfall AB framgår att bolaget ska träffa
kommunledningen minst en gång per år där frågor av strategiskt och gemensamt
intresse behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och planerade
insatser med anledning av ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens ansvariga
tjänstemän i syfte att underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av
gemensamt och kommunövergripande intresse.
Av intervjuer framgår att samråd med bolagen hålls löpande ca 2-3 gånger per år utifrån
vad som beskrivs i ägardirektiv. Dialogen uppges vara tillfredsställande där bolagen
upplevs vara lyhörda. Utöver detta återfinns informell dialog som sker löpande mellan
VD och kommunledning. Vid dessa informella träffar uppges minnesanteckningar föras,
vi har dock inte inom ramen för vår granskning tagit del av dessa.
Vid intervjuer framgår även att kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, bolagens
VD:ar och ordföranden under våren 2021 ska gå en utbildning tillsammans för att
tillsammans utveckla styrningen och öka samarbetet.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan uppfylld.
Bedömningen baseras på att formerna för dialog mellan ägare och bolag i allt väsentligt
finns reglerade i styrande dokument samt på att informell dialog även förekommer. Vi
ser det som positivt att kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, bolagens VD:ar
och ordförande framåt kommer att genomföra en utbildning tillsammans i syfte att öka
dialogen.
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Finns direktiv för återrapportering till kommunstyrelsen (fokus på
förekomst och efterlevnad)?
Iakttagelser
Av ägardirektiv framgår att bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda styrmodellen
samt kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Delårsrapport ska redovisas per
31 augusti varje år, slutlig årsredovisning ska lämnas senast sista mars. Fastställda mål
för respektive bolag ska följas upp i samband med delårs- och årsredovisning.
I riktlinjer för intern kontroll framgår att bolagen ska i samband med
verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen.
Det framgår av ägardirektiv för Vingåkers kommunfastigheter AB att bolaget särskilt ska
två gånger om året genomföra en kundundersökning. Undersökningen ska syfta till att
fånga upp hur kunderna (representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer
inom ledningsstöd) bedömer bolagets sätt att arbeta utifrån:
-

lyhördhet för verksamheternas behov
framförhållning
dialog och transparens

Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Vår granskning kan utifrån dokument- och protokollanalys inte styrka att återrapportering
utifrån bolagens internkontrollplaner skett. Det framgår av intervjuer att muntlig
rapportering till kommunstyrelsen kopplat till internkontrollpaner inte heller ha skett.
Däremot noteras i sammanhanget att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten
beslutar om att ställa frågor riktade till bolagen.1
Av intervjuer framgår att återrapportering av kundnöjdhetsmätningar inte har
återrapporterats till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tidigare. Däremot har de
den senaste rapporten avseende kundnöjdhet återrapporteras till ägarrådet.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på att direktiv finns avseende återrapportering. Granskningen
kan dock inte styrka att återrapportering skett i tillräcklig utsträckning utifrån gällande
direktiv. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att återrapportering sker
till kommunstyrelsen utifrån vad som är angivet i ägardirektiven samt att
återrapporteringen dokumenteras i protokollen.

1

Kommunstyrelsen 2020-11-09 § 174-175
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen inte helt s äkerställt att ägarstyrningen över de kommunala bolagen
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att kommunstyrelsen inte helt säkerställt en
tillräcklig intern kontroll.

Bedömningar mot revisionsfrågor - Ändamålsenlighet
Revisionsfråga

Kommentar

Har fullmäktige fastställt bolagens
kommunalrättsliga villkor/principer enligt KL
10:3 (fokus på kommunstyrelsens
beredning)?

Uppfyllt

Har kommunstyrelsen prövat det kommunala
ändamålet enligt KL 6:9 (fokus på beredning
och provning)?

Ej uppfyllt

Sammanfattande bedömning

Delvis uppfyllt

Bedömningar mot revisionsfrågor - Intern kontroll
Revisionsfråga

Kommentar

Har kommunstyrelsen säkerställt tillräcklig
styrning och kontroll (fokus på förekomst
och följsamhet till planer och
rapportering)?

Delvis uppfyllt

Finns det styrning som reglerar hur
dialogen mellan ägaren och bolagen ska
ske (fokus på förekomst och efterlevnad)?

Uppfyllt
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Delvis uppfyllt

Finns direktiv för återrapportering till
kommunstyrelsen (fokus på förekomst
och efterlevnad)?

Sammanfattande bedömning

Delvis uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån genomförs granskning rekommenderas kommunstyrelsen att
●

säkerställa att, av fullmäktige beslutad, bolagsordning för Vingåker Kraft samt val av
revisor och ersättare, registreras på bolagsverket.

●

säkerställa att prövning av det kommunala ändamålet enligt KL 6:9 genomförs.

●

säkerställa att återrapportering sker från bolagen enligt de krav som ställs
exempelvis ägardirektivet samt att denna är fullständig.

●

säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens protokoll, dvs. att det finns en spårbarhet i protokollen.
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Bilaga 1
Dokumentation
Inom ramen för vår granskning har vi erhållit följande styrande dokument:
●

Bolagsordning för för AB Vingåkershem (antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11
§ 124, reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-18 § 30).

●

Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB (antagen av
kommunfullmäktige 2013-11-11 § 125, reviderad av kommunfullmäktige 2020-02-10
§ 18).

●

Bolagsordning för Vingåkers Kraft AB (antagen av kommunfullmäktige 2019-03-25,
§ 73).

●

Bolagsordning för Vingåker Vatten och Avfall AB (antagen av kommunfullmäktige i
Vingåker 2015-04-20, § 33.)

●

Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers
Kraft AB (antagen av kommunfullmäktige 2002-05-27, § 31, reviderad 2020-02-10, §
18).

●

Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB (antagen av kommunfullmäktige,
Vingåkers kommun, 2015-04-20, § 33).

●

Riktlinjer för intern kontroll (antagen av kommunstyrelsen 2019-11-14 § 224).

●

Reglemente för kommunstyrelsen, fastställd 2010-12-13, senast reviderad
2020-09-14 av kommunfullmäktige

2021-01-13

Annika Hansson

Malin Odby

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från år 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar
sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Vingåkers kommuns revisorer genomfört en förstudie av nytt ekonomisystem. Syftet med förstudien var att granska kommunstyrelsens aktuella situation avseende implementering och avtal av nytt ekonomisystem samt utröna om ytterligare granskning är nödvändig.
Följande revisionsfrågor har använts för att svara mot syftet:
1. Överensstämmer levererat system med avtalat system?
2. Fungerar systemet som tänkt inför upphandlingen/utlovat i avtalet?
3. Gjordes någon förkalkyl för systemet och har det gjorts någon efterkalkyl? Har uppföljning
skett?
4. Har kommunen gjort någon uppföljning av hur det nya ekonomisystemet upplevs av användarna?
5. Sker uppföljning av avtalet löpande?
Efter vår översiktliga förstudie av kommunstyrelsens aktuella situation avseende implementering
och avtal av nytt ekonomisystem bedömer vi att ingen ytterligare granskning är nödvändig. Det
finns identifierade brister bl.a. rörande avsaknad av dokumenterade kalkyler. Vi menar dock att
ekonomisystemet som nu är implementerat i sin helhet i stort sett är i enlighet med kommunens
plan samt avtal. I enstaka fall motsvarar inte systemets funktionalitet i dagsläget det kommunen
ursprungligen hade planerat för. Vår slutsats utifrån den översiktliga granskningen är att den försening och andra avvikelser som präglat implementeringsprocessen huvudsakligen kan förklaras
med brister från leverantörens sida. Vi föreslår att fortsatt granskning kan ske av respektive rutin
utifrån sedvanlig risk- och väsentlighetsanalys när de är helt implementerade hos kommunen.
Bedömning av respektive revisionsfråga framgår nedan.
Revisionsfråga 1: Överensstämmelse med avtalat system
Uppfylld
Revisionsfråga 2: Funktionalitet av system enligt plan
Delvis uppfylld
Revisionsfråga 3: Kalkyler
Ej uppfylld
Revisionsfråga 4: Uppföljning av användarvänlighet
Delvis uppfylld
Revisionsfråga 5: Löpande uppföljning av avtal
Uppfylld
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Inledning
Bakgrund
Vingåkers kommun har efter upphandling implementerat nytt ekonomisystem år 2018.
Ekonomisystemet är ett av de väsentliga systemen i kommunen.
Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga
granskningen, genomfört en förstudie av det aktuella läget med införande nytt ekonomisystem.
Syfte och revisionsfrågor
Förstudiens syfte är att granska kommunstyrelsens aktuella situation avseende implementering
och avtal av nytt ekonomisystem och utröna om detta behöver granskas ytterligare?
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
1. Överensstämmer levererat system med avtalat system?
2. Fungerar systemet som tänkt inför upphandlingen/utlovat i avtalet?
3. Gjordes någon förkalkyl för systemet och har det gjorts någon efterkalkyl? Har uppföljning
skett?
4. Har kommunen gjort någon uppföljning av hur det nya ekonomisystemet upplevs av användarna?
5. Sker uppföljning av avtalet löpande?
Revisionskriterier
•

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

•

Kommunens egna rutiner/riktlinjer, styrdokument

Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen.
Metod
Granskningen genomförs genom dokumentstudier av upphandlingsunderlag, avtal, relevanta
dokument i övrigt.
Intervju har även skett med ekonomichef och ekonom med systemansvar vid
kommunledningsförvaltningen som har givits möjlighet att faktagranska rapportutkastet.
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Iakttagelser och
bedömningar
Revisionsfråga 1 och 2: Levererat system i förhållande till avtal och plan
Revisionsfråga 1: Överensstämmer levererat system med avtalat system?
Revisionsfråga 2: Fungerar systemet som tänkt inför upphandlingen/utlovat i avtalet?

Iakttagelser
Under hösten 2016 genomfördes upphandling av nytt ekonomisystem. Upphandlingen genomfördes till följd av ett kommunstyrelsebeslut, 2015-05-25 § 100, efter en granskning av administrativt
ledningsstöd som genomfördes av revisionen 2014/2015. Kommunledningsförvaltningen hade
även innan beslutet identifierat ett behov av systembyte eftersom det fanns brister i användarvänlighet i det gamla ekonomisystemet.
I investeringsplan för kommunstyrelsen 2016-2019 (KS, 2016-03-08 § 28) bedömdes investeringsprojektet om nytt investeringsprojekt kunna inrymmas i investeringsramen. För 2016 reserverades
600 tkr och för 2017 400 tkr till en totalutgift med 1,1 mnkr.
Avtalet med leverantör skrevs under 2017-02-20 och löper från 2018-01-01 i sex år med möjlighet
till förlängning. Leverantörens ansvar omfattar ett helhetsåtagande, innefattande att tjänsterna,
support samt utbildning fungerar på avtalat sätt. Leverantörens underhållsåtagande, inbegriper:
-

Upprättande av rutiner inkl. system för ärendehantering avseende supportärenden och felfunktion

-

Att ge underhåll och assistans för tjänsten och dess funktion

-

Att åtgärda tjänsten så att den uppfyller överenskommen/avtalad omfattning enligt förfrågningsunderlag

Leverans av tjänsterna skulle genomföras inom ramen för ett införandeprojekt som omfattar leverans, installation, tester och godkännande enligt specifikation i avtalet. Efter att avtalet skrevs
under har det tillkommit ett antal tilläggsavtal avseende integration till ekonomisystemet från andra
system.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-13 § 18 om att godkänna investeringsprojekt avseende
nytt ekonomisystem med 2,5 mnkr genom tilläggsanslag. Detta motsvarade därmed 1,4 mnkr kr
mer än ursprungligt beslut om investeringen i beslutad investeringsplan 2016-2019. Dessutom
bedömdes i detta läge att ett tilläggsanslag utöver ordinarie investeringsram för kommunstyrelsen
nödvändigt för att finansiera projektet. Beslutet fattades efter avslutad upphandling och avtalet
underskrivits. Det framgår av tjänsteskrivelse att kommunledningsförvaltningen ansåg det svårt att
inrymma investeringen i kommunstyrelsens investeringsram därav begärdes tilläggsanslag. Det
beskrivs vidare att kostnader för anpassningar av kommunens övriga system tillkommer men bifogades inte en uppskattning av dessa kostnader.
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I intervju lyfts att processen med att implementera det nya ekonomisystemet inte fungerat enligt de
avtalade premisserna. Vid avslutningsmötet 2018 fanns flera punkter som kommunen ansåg inte
hade uppfyllts enligt avtal.
Nedan följer några av de huvudsakliga avvikelserna som framkommit under implementeringsprocessen:
•

Budget- och prognosmodulen implementerades inte enligt tidplan.

•

Samtliga testkörningar var inte genomförda när kommunen började använda ekonomisystemet, däribland test av leverantörsreskontra.

•

Felaktigheter i leverantörens fakturerade timpriser och antalet fakturerade timmar för implementeringsprocessen i ett flertal fakturor.

•

Flera punkter på restlistan som togs fram i samband med avslutningsmötet 2018 har först
lösts under år 2020. Därmed tog det c:a tre år för implementeringen av ekonomisystemet
att genomföras i sin helhet.

Vidare beskrivs i intervjuer att flera byten av projektledare från leverantören har skett under implementeringsfasen. Detta har ytterligare försvårat en smidig och förutsägbar implementeringsprocess.
Efter att ekonomisystemet tagits i drift 2018 inträffade ett systemavbrott i oktober samma år. Det
tog flera dagar för leverantören att förstå att det verkligen rörde sig om ett systemavbrott. Under en
och en halv vecka kunde inte ekonomisystemet användas med ett växande antal fakturaärenden
som inte kunde åtgärdas under denna period.
För systemavbrottet 2018 erhöll kommunen vite från leverantören motsvarande 109,2 tkr. Däremot
utgick inte vite för förseningarna eftersom det inte fanns en avtalad deadline för när specifika delar
av implementering skulle vara färdigställda. Driftstart skedde som avtalat 2018-01-01. För de tre
sista restpunkterna har kommunen dock förhandlat så att man inte behövde betala för två och för
den tredje endast 60 procent av avtalad summa enligt intervju.
Kommunen är inte helt tillfreds med hur budget- och prognosmodulen fungerar i det nya ekonomisystemet. Det var ursprungligen tänkt att chefernas ekonomiska uppföljning och prognos skulle
göras i denna modul men eftersom modulen inte bedöms tillräckligt användarvänligt kommer detta
istället att ske via Stratsys. Stratsys används sedan augusti 2020 av kommunens samtliga chefer
för planering, uppföljning och rapportering av mål och ekonomi. Integrationen mellan ekonomisystemet och Stratsys är dock ännu inte genomförd. Det finns därutöver inte automatisk överföring
mellan budget- och prognosmodulen och de två andra huvudsakliga modulerna- redovisning och
reskontra. Hur ekonomiintegrationen till Stratsys ska se ut kommer att utredas under 2021 och
planeras att vara på plats till 2022. Fram till dess sker inmatning av ekonomisk data manuellt av
respektive förvaltnings kontaktekonom på ekonomienheten. I dagsläget anser de intervjuade att
ekonomisystemet är utformat i stort enligt plan. Det nya systemet upplevs flexibelt då det finns
behov av förändringar i redovisning, exempelvis under innevarande år som följd av rådande pandemi. Dessutom har uppföljningen underlättats av det nya systemet. Det kvarstår att få de kommunala bolagen att implementera samma ekonomisystem vilket inte skett hittills på grund av oenighet
med bolagen. Enligt beslut i kommunfullmäktige är det dock fastställt att fastighetsbolagen ska
implementera samma ekonomisystem senast årsskiftet 2022/2023.
Det har skett interna diskussioner inom ekonomifunktionen på kommunledningsförvaltningen ifall
förfrågningsunderlaget som togs fram inför upphandling av ekonomisystemet var alltför omfattande. Det framförs dock att upphandling av nytt ekonomisystem är komplext och att det är svårt
att förutse alla systemimplikationer.

Bedömning revisionsfråga 1: överensstämmelse med avtalat system
Revisionsfrågan bedöms uppfylld.
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Bedömningen baseras på följande grunder:
•

I stort överensstämmer det levererade systemet med avtalat system även om implementeringsfasen blev mer omständlig än planerat då avtalet skrevs under.

Bedömning revisionsfråga 2: funktionalitet av system enligt plan
Revisionsfrågan bedöms delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
•

Ekonomisystemet upplevs till största del fungera enligt plan. Det anses vara mer flexibelt
vid nödvändiga förändringar i redovisningen än tidigare system samt underlätta den ekonomiska uppföljningen.

•

Det framförs dock att budget- och prognosmodulen i det nya systemet inte kan användas
som ursprungligen planerat.

Revisionsfråga 3: Kalkyler
Gjordes någon förkalkyl för systemet och har det gjorts någon efterkalkyl? Har uppföljning skett?

Iakttagelser
Det gjordes ingen dokumenterad kalkyl inför beslut om investeringen eller vid upphandling av ekonomisystemet. I investeringsplan 2016-2019 för kommunstyrelsen uppskattades investeringsutgiften till 1,1 mnkr. Kommunen kontaktade några andra kommuner samt frågade leverantörer för att
få en prisindikation. Utifrån dessa uppgifter uppskattades en investeringsutgift med 2,5 mnkr.
Kommunen fick även en prisindikation, enligt uppgift, då upphandlingen gjordes om eftersom det i
ursprunglig upphandling endast inkom offert från en enda leverantör.
I prisbilaga till avtalet anges anbudssumma till 5,9 mnkr vilket inkluderar:
•

Drift, support och förvaltning av tjänst för de 6 första åren – 3,0 mnkr.

•

Tillkommande tjänster (t.ex. utbildning) – 1,6 mnkr.

•

Införande (samtliga ska- och börkrav) – 1,2 mnkr.

•

Integration med kommunens övriga system – 0,1 mnkr.

Vid beslut om kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 (2017-06-26 § 71) utökades kommunstyrelsens driftbudget med 300 tkr avseende nytt ekonomisystem.
Inga ytterligare kalkyler har gjorts och ingen dokumenterad uppföljning av den ursprungliga kostnadsuppskattningen. Däremot framgår av delårsrapport 2020 att 2 039 tkr av budgeterade 2 500
tkr hade förbrukats av investeringsprojektet (enligt uppgift kommer det totala budgetöverskottet för
projektet uppgå till 434 tkr). Vidare framförs att uppföljning av investeringsutgiften redovisats till
kommunstyrelsen inom ramen för ordinarie ekonomisk uppföljning varje månad. Utöver delårsredovisning till kommunstyrelsen har, enligt intervju, ekonomichefen rapporterat muntligt vid några
tillfällen under implementering vid KS-sammanträden.
Dessutom har vi kunnat verifiera i mötesprotokoll att fakturakostnader har bestridits av kommunen
vilket indikerar på att fakturor noggrant har granskats mot avtal samt projektets betalningsplan. Att
fakturakostnader noga följts upp mot avtal och betalningsplan bekräftas i intervju. Investeringsprojektet kommer avslutas i samband med årsbokslut 2020.
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Bedömning
Revisionsfrågan bedöms ej uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
•

Det har inte tagits fram några kalkyler under projektets gång.

•

Projektet har dock följts upp vid kommunstyrelsens sammanträden under ordinarie ekonomiska uppföljningar främst avseende investeringsbudgeten. Utökat budgetanslag har
beviljats avseende investering och driftbudget.

•

Revisionsfråga 4: Uppföljning av användarvänlighet
Har kommunen gjort någon uppföljning av hur det nya ekonomisystemet upplevs av användarna?

Iakttagelser
Det har inte skett en dokumenterad uppföljning av medarbetares uppfattning av användarvänlighet
via exempelvis enkät. Enligt uppgift fanns under projektets implementering och driftstart en referensgrupp med chefer från kommunens verksamheter som hade möjlighet att vara med och påverka för att säkerställa ett användarvänligt system. Referensgruppen var dessutom enligt uppgift
delaktig vid tester inför driftstart.

Det framförs i intervjuer att ett omfattande utbildningspaket av leverantören har genomförts i samband med driftstart som har omfattat samtliga användare i kommunen. Det har även varit möjligt
för medarbetare att under de första tre månaderna få hjälp av ekonomifunktionen centralt som tog
emot medarbetare för frågor. Vid nyanställning ges utbildning och vägledning till de nya medarbetarna. Det pågår även interna diskussioner centralt i kommunen ifall specifika utbildningar ska ges
för vissa verksamheter.
Enligt uppgift finns det möjlighet för medarbetare att vid varje utbildningstillfälle ha synpunkter på
användarvänligheten. Det har, enligt uppgift, hittills inte framförts någon negativ feedback. Systemet uppges vara flexibelt efter med möjlighet till anpassning efter användarnas behov.
Det finns en upprättad manual på intranätet avseende arbete i det nya ekonomisystemet för chefer
och medarbetare, senast reviderad 2020-02-06, som vi tagit del av. Däremot uppges i intervju att
lathunden inte alltid revideras skyndsamt efter att leverantören genomfört systemuppdateringar
även om större uppdateringar av leverantören sker mer sällan.
Vi har även tagit emot lathundar för fakturering av kundfakturor och internfakturering. Det har skett
viss kontakt med andra kommuner avseende hur de hanterar större systemuppdateringar samt
avbrott.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
•

Det har inte skett någon dokumenterad uppföljning av medarbetares uppfattning av det
nya ekonomisystemet.
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•

Det har dock skett utbildningsinsatser samt workshop under de första månaderna efter
driftsättning då medarbetare kunde ställa frågor och framföra åsikter. Vidare genomförs löpande utbildningsinsatser.

Revisionsfråga 5: Löpande uppföljning av avtal
Sker uppföljning av avtalet löpande?

Iakttagelser
Kommunen har under året avslutat investeringsprojektet och kommit överens med leverantören
kring de återstående restpunkterna. Vi har genom erhållna underlag, exempelvis mötesprotokoll,
kunnat se att kommunen följt upp med leverantör kring de delar som inte implementerats i enlighet
med avtalet. Som noterats under revisionsfråga 2 har uppföljning för investeringskostnaden under
investeringsprojektets gång skett vid delårsbokslut samt muntligen vid några ytterligare tillfällen till
kommunstyrelsen. Enligt uppgift har ekonomichefen löpande kontakt med leverantörens kontaktperson avseende avtalsfrågor.
Uppföljning av leverantörens fakturerade driftkostnader sker primärt genom ordinarie attestregler.
Vid tillkommande kostnader avseende supportärenden, utöver avtal, ska leverantören bifoga underlag för fakturor samt att kommunen sparar egna underlag för kostnaderna.
Det finns inga konkreta kontrollmoment i internkontrollplanen kopplat till det nya ekonomisystemet.
Generellt uppges att internkontrollplan varit ett eftersatt område i kommunen som man nu ämnar
utveckla. Det uppges emellertid ha identifierats en del risker inför implementering av ekonomisystemet som man har följt upp vid styrgruppsmöten. Dessutom har vi genom erhållna mötesprotokoll och bilagor sett att kommunen har bestridit felaktiga fakturor samt tillsett att viss debitering
enligt avtal reducerades eller togs bort som konsekvens av brister i leverantörens åtagande.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
•

Det finns protokoll och övriga handlingar som visar att kommunen har följt upp avtalet under implementeringens gång och även bestridit fakturor som inte har följt avtalet.

•

Projektet hade ännu inte officiellt avslutats vid tiden för denna förstudie varför vi inte kan
bedöma hur avtalet följs upp när systemet är i full drift.

8

252

Revisionell bedömning
Efter vår översiktliga förstudie av kommunstyrelsens aktuella situation avseende implementering
och avtal av nytt ekonomisystem bedömer vi att ingen ytterligare granskning är nödvändig. Det
finns identifierade brister bl.a. rörande avsaknad av dokumenterade kalkyler. Vi menar dock att
ekonomisystemet som nu är implementerat i sin helhet i stort sett är i enlighet med kommunens
plan samt avtal. I enstaka fall motsvarar inte systemets funktionalitet i dagsläget det kommunen
ursprungligen hade planerat för. Vår slutsats utifrån den översiktliga granskningen är att den försening och andra avvikelser som präglat implementeringsprocessen huvudsakligen kan förklaras
med brister från leverantörens sida. Vi föreslår att fortsatt granskning kan ske av respektive rutin
utifrån sedvanlig risk- och väsentlighetsanalys när de är helt implementerade hos kommunen

Bedömningar mot revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1: överensstämmelse med
avtalat system

Uppfyllt

Revisionsfråga 2: funktionalitet enligt plan

Delvis Uppfyllt

Revisionsfråga 3: Kalkyler

Ej Uppfyllt

Revisionsfråga 4: Uppföljning av användarvänlighet

Delvis uppfyllt

Revisionsfråga 5: Löpande uppföljning av
avtal

Uppfyllt
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2020-01-11

Annika Hansson
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Vingåkers kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från 2020-09-02. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

22
(xx)

Kf § 17

KS 2020/774
KS 2020/808
KS 2021/52

Begäran om entledigande
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Skeppstedt (S) från sina uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i socialnämnden, kommunrepresentant i
Leader Sörmland, ersättare i Hjälmarens vattenvårdsförbund, god man vid
lantmäteriförrättning, ombud för Hjälmarens vattenförbund, röstombud för
Vingåker Vatten och Avfall AB och ledamot i Brukspatron von Akens stiftelse.
2. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Arvidsson (M) från sina uppdrag som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i viadidaktnämnden och ledamot i
Brukspatron von Akens stiftelse.
3. Kommunfullmäktige entledigar Tor-Leif Thuresson (S) från sitt uppdrags som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i socialnämnden, kommunrepresentant
i Leader Sörmland, ersättare i Hjälmarens vattenvårdsförbund, god man vid
lantmäteriförrättning, ombud för Hjälmarens vattenförbund, röstombud för Vingåker
Vatten och Avfall AB och ledamot i Brukspatron von Akens stiftelse.
Håkan Arvidsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i viadidaktnämnden och
ledamot i Brukspatron von Akens stiftelse.
Tor-Leif Thuresson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-12-01
Begäran om entledigande 2020-12-15
Begäran om entledigande 2021-01-26
Beslutet skickas till
Berörda
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Leader Sörmland
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Hjälmarens vattenförbund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

23
(xx)

Lantmäteriet
Vingåker Vatten och Avfall AB
Brukspatron von Akens stiftelse
Viadidaktnämnden
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-

Från: Leif Skeppstedt (S) <Leif.Skeppstedt@vingaker.se>
Skickat: den 1 december 2020 09:29
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Re: Entledigande
Begär härmed entledigande från alla mina uppdrag inom Vingåkers kommun F.o.m årsskiftet 20/21! Detta pga avflyttning från kommunen!
Mvh Leif Skeppstedt
Hämta Outlook för Android
From: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Sent: Tuesday, December 1, 2020 8:43:02 AM
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To: Leif Skeppstedt (S) <Leif.Skeppstedt@vingaker.se>; 454064@telia.com <454064@telia.com>
Subject: Entledigande
Hej Leif, skulle du kunna skicka in begäran om entledigandet via din kommunmejl (det är för att man ska kunna säkerställa att det kommer från rätt person) till mig?

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-

258
https://w3d3.vingaker.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=388352&frame=1

2020-12-01

Vingåker

fuM-/t- ;S

· ·····

... ,. ..........
.....H
......
· · · · 1;;noddtfl
·~. 10;·
··· ...... ................ .... ....... . .. .

,.. ,.... ,., ........ ,. ".. '.. ,............... "..,., ........,.. , . "..,...... ,.... ,..... "."..... " .....

~=

........

..

Yf1j/dtYf~n/IliH
. ........ .. . . . ...._ .
;
..

1ta;~~2q~ff2;~5;;j~/~q±~
zza;;~2
«v!~/35 ~9 ~ F~L ~
/)811·~
.

.................. .... ......... ..........................
··········································································•·················································
.. ,-,,,
,
,.,

,

laf)r%'~'~

"

..

.. , .. " .....................
......, ,
,

.

1

(}Vq
41A 1/ ~~ !c?,,h/J1
fct1 h41 ~
rJvq tjAA
~ --

/~
·•·············•··················l~···············································-······7··························•·······················································································
···•·································

• •

• •••• " . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• ••••

••.••••••• , • ••••••• • •••• . ..•• • . •••••• • , • ••• " . : :

•• , ••/

.••••• •

..

-

, ••••••••••••••••••••••••••••• • •••• , •••••••••••••••••••••••••• , •••••• ,

••• •• •

• •••••• , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

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

.

. . 0'0

····
,··.........
. ......·····,·. .... ··,·······,·,·,·,>u'········
. . . . ·>u··········,jf····,,·,
;;···· .... "··.....··· ,."., ....·····,.,.,..."'··............
···· ·~·····...,............... '" ...............................
········
········•··,., ... ,........ ,................. ",....... ,' ......... ,..... ,............. ,............... ,............
~ .,

t1 / e tZ !/tt~wllc;
~j I;
/2tUh
a,h MAN:?
tf!

.......
,....................
,.,.. " ........ ,..... ,....... ······, .. ·.. ····,··········7 ················,··········· ............... -./........ ,......................................
,........ ,.............................. " ........ ,..... ,.......... ,'., .. ,............ "........... ..
···········
.. ·······································································7····•·•····································/············
.. ······••··

. . . ;fa . . . · . . ·. .·. . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·.. . . . .. . ..·. .. . . ·Ifa
>J

.

·~

;t~.~-~~~
. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..t!~t!..
q__~t! ... ;tt~~
. ~~·.·. . . (.1!!J..fs/.
J..t.s/.~'.~.d! . ./.;. .

,··········
...... ,.........
,................
"...................... ,...............,' ........ ,........... ,...........,........"" ................,, ............................
,......j.:
... ,..... ,.....
.. ·········
.. ··················
,
, .. , ...,........... ,......................
,
j:'................

............... ""

....................
,.........
,

~,NG~KERS KO~MUN
KO~MUN
~-NG~KERS
,··································
...... ,., .......... ,.................................
,............,..........
"................
,.........,.......................... ,..................... ,················
.................................
,...................
,., ........~ö'
....... ,...
... ········· .. ······················
... ············
.. ································································
.. ······················
.. ·······················~~
t···········
2020
2020 ·12·12· 11 55

...
.......... ...... ........ .. .. ... , . . ..... , .... ...................... ........ ...... .. .. , .... ... .................................................... ...... .. .... ...... .. .................................. ....... .......... ....... .... .... .... ............ .. ...... ....., ..... ..,, ......... ,..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Dnr
...........
, ... ............ , ....... , .. .... ,., .... ... .................. ..... , .... ....... ........ ...................... .. .... ........................ , ........................... ......... , ....... •. , ...........
········•·····································································•········
~...

,.,

r=

..... . .......... , ....... ,.. ... ..

"

-

-

...... ........... ·········
.. .......
···················
,

,

j

,."

-

-

-J

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
, ......
..... ..... .......... .... ... .................. ... ... ... .. .... .. . ..... . ... ... .... ..... .. ... .... ......... .. ..... .. . ... ... .. .... ... ... . . ......... ... ....... ... ..... ............. . .. .... .. . . . .. ... ........ ...... .. ......

......... ' ....... .. .... , .. ' , ........ , ......... . ,

,

,

,

,

,

,

,

,

"

259

,

,

',

,

,

,

,

,

,

,

,

Page 1 of 1

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: Tor-Leif Thuresson <Tor-Leif.Thuresson@vingaker.se>
Skickat: den 26 januari 2021 18:49
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Entledighet
Undertecknad vill säga upp uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, Vingåkers kommun.

Tor-Leif Thuresson
Hämta Outlook för Android
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

24
(xx)

Kf § 18

KS 2020/774
KS 2020/808
KS 2021/52

Fyllnadsval
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättare i kommunstyrelsen efter Leif
Skeppstedt (S).
2. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Leif Skeppstedt (S).
3. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättare i socialnämnden efter Leif Skeppstedt
(S).
4.. Kommunfullmäktige utser xx (S) till kommunrepresentant i Leader Sörmland
efter Leif Skeppstedt (S).
6. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättare i Hjälmarens vattenvårdsförbund
efter Leif Skeppstedt (S).
7. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ombud för Hjälmarens vattenförbund efter
Leif Skeppstedt (S).
8. Kommunfullmäktige utser xx (S) till röstombud för Vingåker Vatten och Avfall AB
efter Leif Skeppstedt (S).
9. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ledamot för Brukspatron von Akens stiftelse
efter Leif Skeppstedt (S).
10. Kommunfullmäktige utser xx (S) till god man vid lantmäteriförrättning efter Leif
Skeppstedt (S).
11. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ordinarie ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden efter Håkan Arvidsson (M).
12. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ersättare i viadidaktnämnden efter Håkan
Arvidsson (M).
13. Kommunfullmäktige utser xx (M) till ledamot för Brukspatron von Akens stiftelse
efter Håkan Arvidsson (M).
14. Kommunfullmäktige utser xx (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter
efter Tor-Leif Thuresson (S)
Sammanfattning av ärendet
Leif Skeppstedt (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i socialnämnden, kommunrepresentant i Leader
Sörmland, ersättare i Hjälmarens vattenvårdsförbund, god man vid
lantmäteriförrättning, ombud för Hjälmarens vattenförbund, röstombud för Vingåker
Vatten och Avfall AB och ledamot i Brukspatron von Akens stiftelse.
Håkan Arvidsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i viadidaktnämnden och
ledamot i Brukspatron von Akens stiftelse.
Tor-Leif Thuresson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

25
(xx)

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2020-12-01
Begäran om entledigande 2020-12-15
Begäran om entledigande 2021-01-26

Beslutet skickas till
Berörda
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Leader Sörmland
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Hjälmarens vattenförbund
Lantmäteriet
Vingåker Vatten och Avfall AB
Brukspatron von Akens stiftelse
Viadidaktnämnden
Förtroendemannaregistret
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Från: Tor-Leif Thuresson <Tor-Leif.Thuresson@vingaker.se>
Skickat: den 26 januari 2021 18:49
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Entledighet
Undertecknad vill säga upp uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, Vingåkers kommun.

Tor-Leif Thuresson
Hämta Outlook för Android
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Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-

Från: Leif Skeppstedt (S) <Leif.Skeppstedt@vingaker.se>
Skickat: den 1 december 2020 09:29
Till: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Ämne: Re: Entledigande
Begär härmed entledigande från alla mina uppdrag inom Vingåkers kommun F.o.m årsskiftet 20/21! Detta pga avflyttning från kommunen!
Mvh Leif Skeppstedt
Hämta Outlook för Android
From: Anna Olsson <anna.olsson@vingaker.se>
Sent: Tuesday, December 1, 2020 8:43:02 AM
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To: Leif Skeppstedt (S) <Leif.Skeppstedt@vingaker.se>; 454064@telia.com <454064@telia.com>
Subject: Entledigande
Hej Leif, skulle du kunna skicka in begäran om entledigandet via din kommunmejl (det är för att man ska kunna säkerställa att det kommer från rätt person) till mig?

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se | Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun
Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun
hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Med vänlig hälsning
Anna Olsson
Nämndsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Parkvägen 8 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon: 0151-193 55 | Växel: 0151-191 00 |
Web: www.vingaker.se
Facebook: www.facebook.com/vingakerskommun

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till oss. Du kan läsa me
personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-
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