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Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.
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Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den xx kl 08:00 på kommunhuset i Vingåker.
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AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och
Vingåker Kraft AB redovisar svar på frågor enligt
uppsiktsplikt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor till fastighetsbolagen i enlighet med sin
uppsiktsplikt. Ordförande för styrelsen och VD redovisar svaren på frågorna.
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Utvärdering av utvecklingsstrategi 2018 – 2023
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
SLU: Utvärdering av Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi
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RAPPORT 2020-11-11

Utvärdering av Vingåkers kommuns Utvecklingsstrategi

1. Inledning
Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi 2018-2023 är det dokument som
styr den politiskt beslutade satsningen på landsbygdsutveckling. Det är
övergripande syftet är att ”skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation”1. Strategin bygger vidare på genomförda
projekt inom landsbygdsutveckling samt på den framtagna
varumärkesplattformen kring ”Vingåkersbygden”. Centrala delar i strategin
är trepartssamverkan, lokalt deltagande i form av bland annat lokala
utvecklingsplaner, hållbar utveckling, attraktivitet och smart bygd. 2018
tilldelades Vingåkers kommun genom Tillväxtverket statsbidrag för
projektet Den smarta Vingåkersbygden, som en utav 30 identifierade
”socioekonomiskt eftersatta” kommuner. Projektet ämnar arbeta med
utvecklingsstrategin för 2018-2023 samt arbeta med att effektivisera och
förbättra det interna arbetet inom kommunen och det interna arbetet med
utvecklingsstrategin.
Syftet med denna rapport är att ge en inblick i upplevelsen hos aktörer som
är medskapande/påverkade av arbetet med utvecklingsstrategin (och därmed
också projektet Den Smarta Vingåkersbygden). Detta i syfte att identifiera
framgångar och utmaningar i arbetet med utvecklingsstrategin, vilka i sin tur
ger indikationer för det framtida arbetet.
2018 genomfördes av fyra studenter på Agronomprogrammetlandsbygdsutveckling en första utvärdering av utvecklingsstrategin. I den
rapporten framgick ett antal centrala frågor som tagits fasta på i denna
utvärdering: dialog mellan kommunen och utvecklingsgrupperna,
medbestämmande kring kommunala medel genom Lokalt

1

Strategi för utveckling i Vingåkersbygden https://www.vingaker.se/wpcontent/uploads/2018/02/Landsbygdsstrategi.pdf
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Utvecklingsforum, samt det interna arbetet med förankring av
utvecklingsstrategin inom kommunen.

2. Genomförande
För denna utvärderingar har intervjuer genomförts med olika målgrupper
berörda av och delaktiga i utvecklingsstrategin: representanter för
utvecklingsgrupperna i lokalt utvecklingsforum samt tjänstemän och
politiker i Vingåkers kommun. Totalt har 13 personer intervjuats: sju
representanter för respektive utvecklingsgrupp, tre förvaltningschefer samt
en tjänsteperson inom näringslivsfrågor och slutligen två politiker varav en
representerar kommunstyrelsen och en opposition.
Intervjufrågorna har anpassats efter målgrupp, men har generellt kretsat
kring vad utvecklingsstrategin innebär för personens yrkes/förenings-roll,
vad som upplevts som fungerande respektive utmanande samt vilka tankar
som finns kring det framtida arbetet med utvecklingsstrategins
implementering. Material har även hämtats från en digital workshop kring
medborgardialog med politiker i Vingåker som hölls av SLU tillsammans
med projektledarna för Den smarta Vingåkersbygden under maj 2020.
Intervjupersonerna har anonymiserats i den grad det är möjligt. Då
personerna enkelt kan kännas igen genom sin roll/yrkesposition sker
anonymisering främst när mer känsliga frågor diskuteras eller kritik lyfts
fram.
Nedan redovisas intervjusvaren utifrån centrala teman som uppkommit. Det
sista kapitlet ger en sammanfattning av vad som anses framgångar och vilka
de stora utmaningarna varit, och slutligen ges ett antal förslag på riktningar
för det framtida arbetet.

3. Vad är smart?
Ett ledord i utvecklingsstrategin är att arbeta ”smart”. Detta återspeglas även
i projektet Den smarta Vingåkersbygden. Vad tolkas in i det här begreppet
bland kommunens politiker och tjänstepersoner och hos
utvecklingsgrupperna?
Kommuntjänstemän och politiker ger en relativt samstämmig bild över vad
det innebär för en kommun att arbeta ”smart”. En majoritet av de
intervjuade lyfter som centralt att det handlar om att utnyttja resurserna som
finns i en liten kommun på ett effektivt sätt. Nedan citat från en av
förvaltningscheferna ger en bild av hur de flesta svarar.
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Det handlar om att utnyttja de resurser man har för att möta framtidens
utmaningar, utan att den kommunala kragen växer så att man inte kan
bäras av skattekollektivet Sen kan det handla om att ha smarta arbetssätt,
det kan handla om digitalisering, det kan handla om att samverka, det kan
handla om så många olika saker.
En av de intervjuade menar att det även innebär att tänja en del på
regelverken där det passar, speciellt då regelverken ofta inte är anpassade
efter en landsbygdskontext. En majoritet lyfter även vikten av att förstå att
Vingåkers styrka är som landsbygdskommun, och därför inte ska sträva
efter samma mål som en storstad. En av tjänstepersonerna menar att en
smart landsbygdskommun har fokus på målgruppens perspektiv för att på
bästa sätt utnyttja de resurser som finns:
Det ligger för mig i att vara smart, att vi ser till att vi stannar upp kring
”vad är syftet för just den här eleven?” ”vad är syftet för elevens föräldrar
med skolan? ”vad är syftet med äldreomsorgen för brukaren?” ”Vad är
syftet med äldreomsorgen för de anhöriga till en brukare?”. Det sättet att
tänka, vi ser till att när vi prioriterar så är det med det fokuset. Det är för
mig att vara smart.
Många lyfter också att målet om att bli en av Sveriges smartaste
landsbygder är ett ”kaxigt” och lite riskfyllt mål att gå ut med. De flesta
menar dock att det är bra att ta den sortens risk, att ”sticka ut hakan lite”. En
av tjänstepersonerna menar å andra sidan att det är lätt att det skapas ett
internt ”kommunspråk” som inte är lika anammat av invånarna.
Hos de intervjuade utvecklingsgrupps-representanterna är synen på målet
om smart landsbygd lite skiftande. Medan vissa menar att de själva tycker
att målet är bra så nämner många att det bland invånarna ofta ifrågasätts hur
Vingåker ska kunna bli en smart kommun när skolresultaten är så dåliga och
den genomsnittliga utbildningsnivån är låg. Några menar även att det krävs
bredband i hela kommunen innan en smart landsbygd kan åstadkommas.
Det är tydligt även att målet tolkas utefter de frågor som är viktiga för den
tillfrågades utvecklingsgrupp. En av de intervjuade representanterna tycker
att en smart kommun innebär att den nödvändiga infrastrukturen såsom
skola och fritids finns på plats i orten, en annan person att det finns
tillräcklig kollektivtrafik. Samtidigt lyfter vissa, mer i linje med kommunens
bild att ”smart” är att fokusera på att vara främst en landsbygdskommun och
att utnyttja bra teknik som är användbar för landsbygden.
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4. Lokalt inflytande via utvecklingsgrupper
En central del i utvecklingsstrategin är medborgarnas inflytande i den lokala
utvecklingen via lokala utvecklingsgrupper (LUG) i kransorterna
Baggetorp, Marmorbyn, Läppe, Österåker och Högsjö samt i centralorten
Vingåker och för de areella näringarna i kommunen. Respektive grupp har
skrivit en lokal utvecklingsplan (LUP) och har representanter som sitter med
i Lokalt Utvecklingsforum (LUF). LUF är ett råd som träffas två gånger om
året, i april och i oktober. Tillsammans med kommunala tjänstemän
behandlar de olika aktuella frågor. Exempelvis fördelning av den så kallade
bygdepengen, hur vissa investeringsmedel ska användas och vad som är
prioriterade frågor för att Vingåkersbygden ska utvecklas.
Detta arbetssätt, som i rapporten kallas ”Vingåkersmodellen”, leder till en
del svåra frågor gällande demokrati och representativitet, men upplevs
samtidigt som ett viktigt erkännande för kransorterna och civilsamhället
bidragande till den lokala utvecklingen.

Frågor om demokrati och representativitet
Under workshopen med politiker och i intervjuerna är det tydligt att arbetet
med att involvera civilsamhället i orterna i faktiskt beslutande kring
kommunala medel väcker en viss osäkerhet. Följande citat från en person
som arbetar på kommunen fångar de funderingar som många lyfter.
Det är ju jättespännande, samtidigt som det är en kortslutning av det
politiska systemet. Vi har ju redan röstat en gång i Vingåker, vi har en
politisk majoritet. Och de har ju fått mandaten, de ska ju styra. Och så i en
del så säger vi att ”ni får bestämma själva”. Och så skickar vi tillbaka
pengarna igen, och det är ju jättespännande. Och det är klart att det måste
vara så, att man emellan valen lyssnar på befolkningen. Men vi tar det ett
steg längre, när vi pekar ut ansvarsområden och med en påse pengar. Och
det är mycket som är intressant och utmanande i det. Vilka är det som
faktiskt kommer att besluta om hur de pengarna ska användas? Har de
individerna samma politiska åskådning som den sittande politiska
majoriteten?
Politikerna lyfter, i intervjuerna såväl som under workshopen, en oro kring
att förväntningar byggs upp hos utvecklingsgrupperna som kommunen inte
kan svara upp till. En oro som kommunstyrelseordföranden lyfter är även att
hon inte ska få tillräcklig inblick i LUF för att kunna svara på frågor om
forumet och diskussioner som sker där. Huvudfrågan från politikerna är
dock densamma som lyfts i citatet från tjänstepersonen ovan, nämligen den
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om vilka personer i orterna det är som egentligen är med och påverkar den
lokala utvecklingen. Är det representativt för bygden som helhet? Båda de
intervjuade politikerna betonar att det är viktigt att det inte är så att
resurserna tilldelas den som skriker högst.
Frågan är då på vilket sätt de lokala utvecklingsgrupperna arbetar med
förankring och säkerställer att de frågor som drivs representerar vad en
majoritet av ortsbefolkningen vill ha. I intervjuer med de fem kransorterna:
Baggetorp, Marmorbyn, Läppe, Österåker och Högsjö framgår att alla dessa
arbetar på ett relativt liknande sätt. Arbetet påbörjades med ett stormöte där
ortens befolkning bjöds in, ett krav från kommunen. Samtliga
utvecklingsgrupper uppger sedan att de använder de befintliga kanaler som
finns att tillgå för att nå ut till så många som möjligt. I Läppe och
Marmorbyn sätts informationslappar upp på samtliga anslagstavlor i orten.
Österåker, Marmorbyn, Läppe och Baggetorp anger även facebook- eller
hemsida som viktiga informationskanaler. Nu under Covid19 menar
Baggetorps representant att facebooksidan blivit extra viktig. Österåker,
Baggetorp. Läppe, och Högsjö har alla system för att dela ut information till
samtliga brevlådor i orten, antingen via ett regelbundet infoblad eller vid
behov att sprida information. Läppe har sedan länge (sedan 2000-talet enligt
representanten) haft som metod att dela ut enkäter till de boende, där de
enligt representanten får en 50-60% svarsfrekvens. Trots detta arbete
betonar representanterna för LUG att de inte kan veta huruvida alla i orten
faktiskt läser eller tar till sig den information som ges ut, och därmed
huruvida valet att inte delta på exempelvis stormöten är ett informerat val
eller beror på att de inte känner till att möjligheten finns. En av LUGrepresentanterna säger,
… de som kommer och engagerar sig är de som är intresserade, så jag tror
att flesta vet om detta. Sedan om man inte är intresserad, då läser man ju
inte heller. Informationsflödet är ju så stort nuförtiden, att man måste
selektera. Så det är ingen lätt fråga [hur man når ut till alla ortsbor].
Snarare än att utvecklingsgrupperna har svårt att nå ortsbefolkningen är
bilden att de önskar att fler tog till sig informationen och engagerade sig i
arbetet.
På frågan om det finns något sätt på vilket kommunen kan bistå i arbetet att
nå ut till ortsbefolkningen svarar samtliga representanter nej, detta är upp till
utvecklingsgrupperna själva. Vad flera däremot svarar är att engagemanget
från ortsbefolkningen är beroende av att de kan visa på att arbetet leder till
konkreta resultat. Avgörande för det framtida engagemanget i orterna menar
de därför är att arbetet i LUF leder till resultat och påbörjat arbete kring
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vilka ortsbefolkningen kan engageras. Representanten för Marmorbyn
svarar så här,
Nej. Det ändå som kan få fart på engagemanget är att det händer något. Om
vi nu får det här [tillstånd för utegym vid badplatsen] klart så att vi kan
sätta igång med projektet, då tror jag att det kan bli ett engagemang. Folk i
gemen känner att allt tar så lång tid, man orkar inte. Därför är man lite laid
back med förväntningar.
För centralorten och de areella näringarna ser arbetet med att nå ut till den
målgrupp de representerar lite annorlunda ut. Centralortens representant
uppger att de är just nu i arbetet att hitta ett fokus och ringa in vilka de ska
representera och vilken typ av frågor det är de bör driva, därför tar de
tillfälligt i akt att prata med så många de kan i anslutning till olika event och
i kontakt med företagare och föreningar. Representanten för de areella
näringarna säger att det varit lite svårt att få engagemang från andra i
gruppen men uppger att lantbrukarna i Vingåker har bra kontakt och känner
varandra, därför är det inte svårt att höra sig för kring lantbrukarnas åsikter i
olika frågor, speciellt då de möts genom det lokala LRF-kontoret.
Samtidigt som ett varierande engagemang i bygderna ställer frågor om
representativitet så påpekar en av tjänstepersonerna på kommunen att
arbetet med att samla orterna i ett forum ändå är steg på vägen att komma
ifrån läget att den som skriker högst får mest. Genom det system som byggs
upp kan möjligheten att påverka kommunen bli mer jämnt fördelad mellan
de orter som är ´högljudda’ och de som inte är det. Ett flertal av LUGrepresentanterna lyfter även att det finns ett värde i att detta sker på ett mer
strukturerat och rättvist sätt.

Olika orter-ett forum
Kransorterna i Vingåkers kommun skiljer sig naturligtvis åt, både vad gäller
förutsättningar, föreningsstruktur och historisk relation till kommunen.
Detta resulterar i olika behov vad gäller stöd från kommunen och vilka
frågor i LUF som är relevanta för dem. Läppe, Högsjö och Österåker är
orter som alla redan hade en organisation för att samla bygdens föreningsliv
och driva frågor gentemot/tillsammans med kommunen. Österåker uppger
därför att de summor pengar som hittills funnits tillgängliga genom LUF
varit relativt små sett till de summor de kan samla ihop själva genom ideellt
engagemang. Samtliga dessa tre uppger att de inte egentligen behöver så
mycket stöd från kommunen. Baggetorp och Marmorbyn å sin sina har
startat nya övergripande föreningar för att samla civilsamhället i och med att
arbetet med att starta LUF påbörjades. Gruppen de areella näringarna och
centralortens förening skiljer även ut sig då de inte på samma sätt

6/18

11

Institutionen för stad och land/ Samverkan

representerar en hel bygd, utan snarare vissa sakfrågor. Näringslivsansvarig
på kommunen bekräftar denna bild då hon har mycket kontakt med
centralortens förening och menar att det är lite svårt att definiera deras plats
i det här sammanhanget.
Intressant är att alla utom en LUG-representant uppger att de inte får ut så
mycket av att diskutera med de andra grupperna i Lokalt Utvecklingsforum.
Anledningen uppges vara att de olika grupperna driver så pass olika frågor
att det är svårt att hitta gemensamma nämnare. Representanten för Läppe
uppger att det som är positivt med LUF snarare är att det skapas en struktur
för att möjliggöra att utsikterna för påverkan blir mer lika mellan orterna.
Trots att både de areella näringarna och centralortens representanter uppger
att frågorna ofta inte känns helt relevanta för dem så ser båda ett värde med
att sitta med i diskussionerna. För de areella näringarna ligger värdet i att
dels kunna bidra i frågor som har med markanvändning att göra
(motionsspår exempelvis) och i frågor där de som privatperson kan ha en
åsikt. Representanten för centralorten menar att det är bra att veta vad som
pågår i de andra orten samt att höra från dem vad de efterfrågar i
centralorten. En fråga som kan ställas är därför vilka frågor som passar att
lyfta i LUF för att alla grupper ändå ska känna att de får ut någonting av
mötena.
I en av intervjuerna uppkommer även frågan om vem som äger agendan i
LUF och i vilken mån utvecklingsgrupperna själva kan påverka den. En av
representanterna lyfter en händelse då frågan om nedläggning av fritids i en
av orterna lyftes på LUF. Det ledde till en diskussion mellan grupperna, där
orten i fråga upplevde att de fick stöd från de andra. Att den diskussionen då
stängdes ned av projektledarna upplevdes som synd av personen ifråga då
det var något som uppenbarligen engagerade grupperna.

Dialog med kommunen och tillit till processen
Det som många gånger lyfts fram som lyckat av såväl LUG-representanter,
politiker och tjänstemän är att en struktur för dialog mellan medborgarna i
de olika orterna och kommunen har börjat ta form. En av de intervjuade
politikerna säger att hon är positivt överraskad att de redan har fått det på
plats. Ett flertal av LUG-representanterna upplever å andra sidan att
processen med att få själva formen på plats har känts långsam, men att det
nu känns tryggt att den är etablerad.
Samtliga LUG-representanter uppger att dialogen med kommunen har
förbättrats på senaste tiden. Representanterna från Läppe och Österåker
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betonar att dialogen med kommunen länge har varit bra, men att den
struktur som håller på att byggas upp tillför en känsla av säkerhet. Under
workshopen med politiker uttrycktes en önskan från många om att arbetet
med LUF och LUG skulle leda till smidigare former för dialog. En av
tjänstepersonerna lyfter även detta som en förhoppningsfull potential hos
LUF och LUP, där medborgarförslag i dagsläget tar mycket
handläggningstid men är svåra att värdera utifrån legitimitet hos ett större
antal invånare.
Intervjuerna med LUG-representanter ger bilden av att detta är på god väg
att arbetas fram. Ett flertal av LUG-representanterna lyfter att de genom
landsbygdsutvecklaren med ansvar för lokalgrupperna har en lots in till
kommunen, men även att de genom projektet nu har bättre koll på vem inom
kommunen de kan vända sig direkt till. Speciellt de orter som inte tidigare
har haft så mycket dialog med kommunen lyfter detta som en förändring.
Två LUG-representanter beskriver hur de/den lokala utvecklingsgruppen har
blivit lite av samordnare för bygdens åsikter. En person berättar att personal
på kommunens tekniska enhet numera hänvisar ortsbor som kontakter dem
till henne för att ta frågan den vägen istället. En av de intervjuade
tjänstepersonerna säger också att hon brukar rekommendera personer som
kommer med åsikter om kommunens arbete till den lokala
utvecklingsgruppen. En av ortsrepresentanterna uttrycker att det som är bra
med kommunens satsning är att det byggs upp en struktur av roller istället
för enskilda personer. Även om hon påpekar att de i sin ort alltid har haft
bra dialog med kommunen så är detta ett sätt att minska sårbarheten och
beroendet av personliga kontakter. Som exempel tar hon upp
tjänstepersonen som skapat återkommande möten om trafikfrågor: även om
hon inte skulle arbeta kvar så finns systemet med mötena vilken innebär att
någon annan skulle kunna ta över. Nämnda trafikmöten som en av
kommunen tjänstepersoner har initierat lyfts för övrigt fram som positivt av
många av utvecklingsgrupperna. En av LUG-representanterna menar att
relationen till kommunen förhoppningsvis kommer att bli bättre i och med
satsningen mot kransorterna, men att nedläggningen av skolan i deras ort
fortfarande påverkar inställningen till kommunen. När han försöker
engagera ortsbor i utvecklingsgruppen händer det att vissa fortfarande
kommer med kommentarer såsom De lovar mycket, men se vad som hände
med skolan.
Att överföra ansvar från kommunen till civilsamhället kan leda till motstånd
ifall medborgarna ser det som ett försök från kommunen att undgå sitt
uppdrag. Samtliga utvecklingsgrupper ser dock ett utökat ansvar för den
lokala utvecklingen som enbart positivt. Ett flertal nämner även att de har en
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förståelse för att Vingåker som en liten kommun har en begränsad ekonomi,
och att det därför krävs ideellt arbetet för att åstadkomma vissa
förändringar. En majoritet av LUG-representanterna uppger att satsningen
inte gett upphov till några diskussioner om vad som är kommunens och vad
som är föreningslivets ansvar. En av dem säger,
Nej, det är en icke-fråga för oss. Vi ser nog att det är lättarbetat med den
kommun vi har. Vi vill gärna vara med och påverka så vi ser det inte som en
utökad arbetsbörda.
Så ni ser det snarare som positivt att ni får ett ökat ansvar?
Absolut, med det innebär det också påverkan. Men man måste ta bollen
också. Förut var det ju så att den som tjatade mest fick mest, det är inte
heller bra.
En av representanterna nämner dock att frågan om skötsel av badplatserna
ledde till en sådan diskussion. I den orten ville inte idrottsföreningen ta över
den uppgiften, då de ansåg att det var någonting som kommunen borde
leverera. I slutändan blev det en annan förening som tog på sig skötseln av
badplatsen, någonting som representanten är glad för. Personen ifråga menar
att ortsborna har bättre kunskap och lokalförståelse än kommunen när det
gäller att sköta badplatsen och därför är bättre lämpade.
En fortsatt tilltro till och legitimitet för den struktur som nu byggs upp via
LUF och LUP:ar är av största vikt för arbetet framåt med
utvecklingsstrategin. Två av LUG-representanterna lyfter några frågetecken
de har kring framtiden, speciellt då vissa grupper eller projekt kommer att
kunna tilldelas medel via LUF. En av representanterna tycker att det har
varit lite ”rörigt” i LUF och funderar på hur olika projekt eller idéer ska
bedömas, om det är konsensus eller majoritetsbeslut som ska gälla
exempelvis. Han oroar sig för att detta kan komma att ske på ett godtyckligt
sätt. En annan representant berättar att de i deras ort har diskuterat på vilka
grunder medel kommer att tilldelas. Enligt henne oroar de sig lite för att de
som en relativt stor ort med tillgång till lokala stiftelser inte kommer att ses
som prioriterade då de inte kan sägas ha störst behov av bidrag. De har även
funderat på om det kommer bli så att det ”duktiga” orter som löser många
problem själva kommer att missgynnas då de inte anses vara i behov av
stöd.
En av tjänstpersonerna på kommunen betonar också att det blir när de lokala
grupperna inser att det finns en del medel att tilldelas via LUF som
modellen verkligen kommer att sättas på prov. Likaså menar en av
ortsrepresentanterna att det blir svårare att behålla ett opolitiskt
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förhållningssätt i bygden när det blir fråga om fördela de medel på 140 000
som kommunfullmäktige kommer att tillhandahålla för lokal utveckling
under detta år.
Vissa ortsrepresentanter upplever att de inte känt sig träffade av de
satsningar som erbjudits från kommunens håll. Exempelvis uppger två
grupper att trafik-frågor inte är relevanta för dem, och ett flertal upplever att
transport-projektet med appen inte möter något behov som de har
identifierat. En person menar att detta inte var någonting som hade
diskuterats innan, utan snarare en möjlighet som kom utifrån.
Någonting som flera LUG-representanter lyfter som positivt är upplevelsen
att landsbygden inte längre är en särfråga i kommunen. En av de intervjuade
LUG-representanterna menar att det märks inom kommunen att fler där är
uppmärksamma på frågor som rör landsbygden, och att det gör att hon
känner sig mer lyssnad på. Ytterligare en person lyfter att det är positivt att
flera personer på kommunen nu verkar vara införstådda i tankesättet som
präglar utvecklingsstrategin vad gäller landsbygdsutveckling. Även
representanterna från de areella näringarna och centralorten menar att
kommunens satsning visar att de vill nå ut till medborgarna och företagarna
för att involvera dem mer, och att det nu är upp till dem att besvara denna
förfrågan.

5. Förändrade arbetssätt inom kommunen
Implementering av strategin i kommunens verksamheter- nuläget
Chefen för Samhällsbyggnads- och Kulturförvaltningen upplever att de just
har kommit igång med arbetet att implementera utvecklingsstrategin. Hon är
själv relativt nyanställd och förvaltningen har nyligen genomgått en
omorganisering men några av cheferna på hennes förvaltning har kommit
igång med arbetet. I det kommande arbetet med att implementera
utvecklingsstrategin menar hon att delaktigheten från chefer och anställda
inom förvaltningens verksamhet är viktig, då det är de och främst inte hon
som vet hur detta bäst görs. Chefen för Socialförvaltningen uppger att de
arbetar med de frågor som utvecklingsstrategin tar fasta på såsom smarta
arbetssätt och ett landsbygdsperspektiv, men han har svårt att se hur själva
strategin har bidragit till detta: han tror att detta är förändringar som hade
skett ändå. Näringslivsansvarig på kommunen är även hon nyanställd och är
nu i arbetet med att sätta sig in i kommunens strategidokument. Hon
upplever att strategin är relevant för hennes arbete, men att hon saknar ett
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tydligare näringslivsperspektiv. Hon ser det som ett av sina första åtaganden
gällande utvecklingsstrategin att hitta ett sätt för näringslivet att medverka
mer i den lokala utvecklingen, antingen via LUF eller på andra sätt.
Gällande samverkan i kommunen uppger en av de intervjuade
tjänstepersonerna att kommunen fortfarande präglas av ett stuprörstänk.
Personen menar att samverkan fungerar bra inom förvaltningen men att det
är sämre mellan förvaltningarna. Under Corona har det fungerat väldigt
smidigt, uppger hen, men menar annars att det finns tendenser att försöka
minska sitt ansvar för att klara av det egna uppdraget. En annan
tjänsteperson menar att samverkan fungerar bra, men att information om de
andra förvaltningarna just nu förmedlas enbart via projektledarna för Den
smarta Vingåkersbygden. Hen ser därför att det kunde vara värdefullt med
fler tillfällen för dialog över förvaltningsgränserna, och då snarare för de
som är närmare verksamheten än på förvaltningschefsnivå.

Olika tidsperspektiv: det långsiktiga projektet/den dagliga
problemlösningen
Strategiskt arbete och långsiktiga projekt som Den smarta Vingåkersbygden
präglas av ett annat perspektiv än den dagliga verksamheten. Två av de
intervjuade tjänstepersonerna uttrycker att det är svårt för de som arbetar
med att lösa akuta problem i den dagliga verksamheten att prioritera
strategiska frågor och projekt, speciellt om nyttan för verksamheten inte
känns uppenbar. Som en av de intervjuade personerna beskriver det, så är
utvecklingsstrategin resultatet av en lång tids arbete och tankeprocess som
involverat många diskussioner och även intryck utifrån. Att då på en ytterst
begränsad tid förmedla detta ut till kommunens verksamheter samt
implementera detta under en relativt kort tid är en stor utmaning, menar hen.
En annan av de intervjuade tjänstepersonerna menar att det finns en risk för
projekttrötthet hos de anställda, som sett många projekt komma och gå.
Personen menar även att det finns en diskrepans i att verksamheternas
största utmaning är att klara budgeten, men att projektpengar som finns att
söka kräver en innovationsnivå som gör det svårt att underlätta detta
problem. En av de intervjuade politikerna menar att det finns risker med att
flera projekt startas, men att det sedan blir svårt att mäkta med alla.
Det bredare och mer långsiktiga perspektiv som präglar utvecklingsstrategin
och projektet skapar å andra sidan vissa möjligheter. En av
tjänstepersonerna menar att utvecklingsstrategin och projektet Den smarta
Vingåkersbygden skapar tillfällen att lyfta blicken och reflektera över
kommunens utveckling i framtiden. Samma person lyfter även att dessa
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satsningar också medverkat till en viss förskjutning inom kommunen vad
gäller synen på landsbygden. En annan av tjänstepersonerna menar att
diskussioner med landsbygdsutvecklarna/projektledarna bidrar till en
förståelse av hur ”allting hänger ihop”, samt att det varit positivt att fokus
har varit på att först få in det ”digitala tänket” och ställa om mentalt, innan
ny teknik införs.

Att lyckas med implementeringen och förankringen i kommunen
Vilken typ av stöd uppger då de intervjuade tjänstepersonerna att de behöver
i implementeringen av utvecklingsstrategin och vad ser de som viktigt för
att lyckas med detta? Två av de intervjuade lyfter speciellt rollen för
landsbygdsutvecklarna/projektledarna som bollplank som viktigt. De menar
båda att dessa två är tillgängliga för diskussion och att de redan arbetar nära
varandra, men betonar att de i fortsättningen kommer att behöva detta stöd
minst lika mycket. En annan av tjänstepersonerna lyfter behovet att av
kunna visa på små, men konkreta resultat. Hen menar att detta är väldigt
viktigt för den personal som arbetar i verksamheterna: för att de ska kunna
se värdet i att lägga tid på att diskutera dessa långsiktiga och ibland
abstrakta frågor är det viktigt att det går att visa på vad det leder till.
Samtliga menar att projektledarna har god kommunikativ förmåga vilken är
en stor tillgång för projektet. Vissa lyfter dock de svårigheter som finns med
att påverka en verksamhet ”från utsidan”. En av de intervjuade menar att det
är viktigt att förstå att det inom kommunen ständigt pågår ett
utvecklingsarbete, det som skiljer utvecklingsstrategin och projektet från
detta är att det handlar om nya frågor, varför input utifrån behövs för just
detta. En annan person menar att det kan uppfattas av de som arbetar i
verksamheterna att detta är någonting som kommer ”uppifrån”. Som sätt att
motverka denna upplevelse menar de att det viktigaste är lyhördhet och
förståelse av verksamhetens vardag och utmaningar. För att utnyttja den
korta tid som ges tillsammans med de som arbetar i verksamheterna föreslår
en av de intervjuade tjänstepersonerna att fokus då läggs på mer konkreta
frågor som de anställda kan se nyttan och relevansen av. Hen menar att det
ändå är så svårt att under en kort tid presenterna ett helt projekt eller arbetet
bakom en strategi att det därför kan vara bättre att fokusera på ”vad behöver
dessa människor höra för att känna ett engagemang och ett värde för det här
arbetet?”. En annan av tjänstepersonerna lyfter värdet av att konkretisera:
snarare än att prata om vissa värdeord är det konstruktivt att tydliggöra vad
de innebär i praktiken.
Ett flertal lyfter kontinuitet som en nödvändighet för det framtida arbetet.
En av de intervjuade politikerna menar att nu när en väsentlig mängd tid
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lagts ned på att skapa denna infrastruktur för samverkan med civilsamhället
via LUF, är det av största vikt att denna nu används i framtiden och inte byts
ut mot någonting annat. Hon lyfter i samband med detta det som positivt att
det vid framtagandet av utvecklingsstrategin fanns en politisk konsensus
kring satsningen. Förvaltningscheferna lyfter också detta som en viktig
aspekt. En av de intervjuade menar att det krävs ett kontinuerligt
informationsarbete då det sägs att personalstyrkan i en kommun är utbytt
vart sjunde år.

6. Sammanfattning
För att förtydliga resultaten från intervjuerna presenteras nedan en
sammanfattning av de framgångar och utmaningar som framkommit. Efter
detta följer ett antal förslag på möjliga riktningar för det framtida arbetet
med att implementera och förankra utvecklingsstrategin för
landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun.

Framgångar
o Struktur. Från de lokala utvecklingsgrupperna såväl som hos politiker
och tjänstepersoner är upplevelsen att en struktur för dialog kring lokal
utveckling har börjat ta form. Detta beskrivs som en trygghet där
personliga kontakter ersätts med roller och där möjligheten att komma
till tals är mer jämnt fördelad mellan kransorterna.
o Gehör för landsbygdsfrågor. Flera lokala utvecklingsgrupper upplever
att landsbygdsfrågorna har fått större erkännande och även
tjänstepersoner och politiker menar att detta präglar synen på
kommunen. Upplevelsen att kommunen nu lyssnar mer på ortsborna är
ytterst värdefull.
o Vilja till ansvar hos civilsamhället. Samtliga utvecklingsgrupper uppger
att de gärna har mer ansvar för utvecklingen i sin ort då de menar att de
har mer kunskap om sin ort och att ansvaret innebär möjlighet att
påverka. Att flera av LUG-representanterna lyfter kommunens
begränsade ekonomi visar även att arbetssättet har ökat förståelsen för
kommunens begränsningar. Detta skapar goda förutsättningar för
framtida samarbete.
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o Kommunikation och tillgänglighet. Samtliga aktörer upplever att
landsbygdsutvecklarna/projektledarna har god kommunikativ förmåga
och finns tillgängliga vid behov.
o Reflektioner kring framtiden/helheten. Tjänstepersoner på kommunen
uppger att utvecklingsstrategin samt projektet Den smarta
Vingåkersbygden bidrar med tillfällen till att tänka mer långsiktigt samt
belyser kopplingarna mellan kommunens olika verksamheter.

Utmaningar
o Osäkerhet kring demokrati och representativitet. Arbetet med LUF
skapar en viss oro hos främst politiker men även vissa
tjänstepersoner kring vilka förändringar detta innebär för det
demokratiska systemet i kommunen. Speciellt lyfts en oro kring hur
representativa de förslag och åsikter som lyfts fram i LUF är för
respektive ort. För det fortsatta arbetet med att implementera
utvecklingsstrategin är det viktigt att det finns en legitimitet för
metoden med LUF hos politiken.
o Ett LUF som är relevant för samtliga utvecklingsgrupper.
Utvecklingsgrupperna, och speciellt centralorten och de areella
näringarna, skiljer sig mycket åt i vilka behov de har samt vilka
frågor de prioriterar. En utmaning är därför att göra LUF relevant för
samtliga LUG. I intervjuer med några av LUG-representanterna har
det även framkommit vissa frågetecken kring strukturen för
beslutsfattande i LUF. Oron handlar främst om på vilka grunder
tillgängliga medel kan komma att fördelas samt ifall det finns en risk
för godtycklighet. Det har även framkommit att vissa av orterna inte
känt sig träffade av de satsningar som har gjorts inom ramen för
utvecklingsstrategin och projektet. Detta gäller trafikforumet och
samåkningsprojektet, där en person menar att det sistnämnda var en
idé som kommit ”utifrån”. För det framtida engagemanget är det
viktigt att utvecklingsgrupperna känner en tillit till beslutsprocessen
i LUF samt att de känner att projektet Den smarta Vingåkersbygden
är relevant för dem och utgår från de behov de själva har identifierat.
o Förankring inom kommunen/ tidsbrist i den kommunala
verksamheten. Samtliga intervjuade politiker och tjänstepersoner
lyfter förankringen inom kommunen som den största utmaningen.
Detta främst då de kommunanställda ständigt har begränsad tid och
resurser för sådant som ligger utanför ordinarie verksamhet, samt att
det kan vara svårt att väcka engagemang för mer framtida/abstrakta
frågor då det finns akuta frågor som måste lösas omgående.
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6.3Vägen framåt
Nedan presenteras vilka rekommendationer utvärderingen ger för det
framtida arbetet.

Demokratiska frågor
o Betona värdet av demokratisk utveckling. Politiker och
tjänstepersoners oro ska tas på allvar då legitimiteten för
”Vingåkersmodellen” är ytterst viktig, inte minst för kontinuiteten.
Samtidigt bör dessa ansträngning för att fördjupa demokratin i
Vingåker ses som ett arbete att vara stolt över. Demokrati är som
känt inte en slutpunkt, utan en process som kräver kontinuerligt
arbete och utveckling. Att en sådan ansträngning väcker svåra frågor
är oundvikligt och nödvändigt. Som nämnts av flera intervjuade så
innebär satsningen på lokalt deltagande att formen för att påverka
blir mer jämlik och strukturerad och mindre godtycklig då inte
enbart är de orter som är ”högljudda” som kommer till tals. Nedan
citat från en tjänsteperson som är nyanställd på kommunen visar på
hur detta skapar stolthet och arbetsglädje.
… jag är imponerad av Vingåker som kommun har valt den här vägen.
För det är så lätt att bara fortsätta i de vanliga spåren, för det kräver
inte så mycket av dig. Men här väljer man att stoppa ut hakan, och
stoppa ut hakan rejält. Och det kräver modiga politiker, och jag måste
säga att vi har modiga politiker i Vingåker. Det är kul att jobba i en
kommun där det finns en sådan framtidstro och en sådan envishet också
o Metoder för att säkra/mäta lokal förankring Den osäkerhet som
politiker uttrycker gällande införandet av nya metoder för lokal
demokrati kretsar främst kring frågan om representativitet och
förankring i orterna. Metoden i Vingåkersmodellen innebär att
politiker inte har full insyn i vilket förankringsarbete som ligger
bakom de förslag och åsikter som lyfts fram i LUF. I intervjuerna
med lokala utvecklingsgrupper framgår att detta är någonting som
grupperna arbetar med genom de kanaler de har tillgång till. För att
arbeta mot att bättre säkra förankringen och legitimiteten för beslut i
LUF finns exempel från Sverige att ta inspiration ifrån. I
Kosternämnden i Strömstads kommun ges den lokala nämnden
legitimitet genom lokala ”folkomröstningar” som kräver minst 50%
valdeltagande2. På liknande sätt röstar invånarna i Svågadalen fram

2

https://www.kosternamnden.se/
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dem som ska representera deras lokala bygd3. Denna typ av
lösningar passar dock för etablerade organisationer och ligger
troligtvis långt in i framtiden för Vingåker. Andra sätt att undersöka
förankringen kan vara att vid tillfällen som samlar många
Vingåkersbor be ortsbefolkningen att prioritera viktiga frågor för
dem och se hur detta överlappar prioriteringarna i LUF/LUP.
Möjligtvis kan kommunens hemsida användas mer till
utvecklingsgrupperna, exempelvis för att informera om arbetet och
resultaten av LUF samt som möjlig plattform för
utvecklingsgrupperna att kommunicera ut.

Tillit till Vingåkersmodellen och LUF
o Kriterier för bedömning av projekt i LUF. En diskussion inom LUF
gällande på vilket sätt förslag på satsningar bör bedömas kan vara
lämpligt. Målet kan vara att tillsammans komma överens om vilka
kriterier som ska gälla för bedömning av de förslag som kommer in,
som exempelvis behov, förutsättningar, tillförd nytta, prioriterat
område etc. På detta sätt ökar chanserna att respektive representant i
LUF känner en säkerhet i att medel kommer att fördelas på ett sätt
som de anser legitimt.
o Lyhördhet gentemot orternas behov. Fortsatt ha ett fokus på att de
satsningar som görs inom ramen för Den smarta Vingåkersbygden
grundar sig i behov som identifierats av utvecklingsgrupperna. Detta
för att möjliggöra att grupperna känner att de är medskapare av
projektet och kan styra dess innehåll. Då konkreta resultat är viktigt
för engagemanget i orterna kan det vara bra att se till att varje ort
åstadkommer någon förändring som de själva efterfrågat, samt se till
att det i varje ort sker förändring både på kort och lång sikt.

Förankring inom kommunen
o Lyhördhet gentemot de kommunala verksamheterna. Gällande
förankring inom kommunen betonar tjänstepersoner vikten av
lyhördhet och förståelse för situationen för anställda och chefer i
verksamheten. Detta är viktigt att fortsatt fokusera på. Likaså bör
projektet ta till sig av de förslag tjänstepersoner ger gällande att
konkretisera vid dragningar om strategin och projektet samt att
fokusera på det som är relevant för den verksamhet som besöks.
3

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Politisktobunden-namnd-Svagadalen.html
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o Betona nyttan för den ordinarie verksamheten. På vissa håll inom
kommunen är upplevelsen att projektet Den smarta
Vingåkersbygden inte kan bidra med medel som underlättar för den
ordinarie verksamheten. Kan vara en god idé att vara än tydligare
med att medlen i Den smarta Vingåkersbygden inte kräver en
speciellt hög nivå av ”innovation” utan kan utnyttjas till redan
pågående satsningar, samt arbeta mot att ge tydliga exempel på hur
sådana satsningar skulle kunna se ut.

Näringslivets roll
o Utveckla rollen för näringslivet i LUF och i utvecklingsstrategin.
Målet i utvecklingsstrategin att skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling kan sägas vara på god väg att uppnås när det
gäller samarbetet med civilsamhället genom ”Vingåkersmodellen”
och LUF. Utvärderingen ger dock bilden att näringslivet kan få en
tydligare roll, där centralorten och de areella näringarna som
representanter för främst företagare i nuläget känner sig något
malplacerade. Näringslivsansvarig menar även att detta är en fråga
hon gärna arbetar med. Att arbeta på denna aspekt av
utvecklingsstrategin i det framtida arbetet framstår därför som
motiverat. En fråga man kan ställa sig relaterat till detta är även
vilken målgrupp centralorten ska representera. Är det främst
företagare eller bör även centralortens utvecklingsgrupp kunna
förmedla medborgarnas åsikter?
Kommunikation
o Begreppet ”smart” är väl förankrat inom kommunen, där samtliga
intervjuade tjänstepersoner och politiker ger en samstämmig bild
kring vad det innebär för kommunen. De intervjuade i kommunen
använder även begreppet till att utveckla tankar om framtiden och
vilken slags förändring de ser behövs internt. Hos de lokala
utvecklingsgrupperna finns inte samma övertygelse kring begreppet
smart. Många ställer begreppet i kontrast till dåliga skolresultat och
utbildningsnivå, vissa kopplar det till digitalisering och påpekar att
fibernätet inte är fullt utbyggt ännu. Det kan vara klokt att i
kommunikationen utåt i framtiden inte ta för givet att bilden av vad
”smart” är den samma inom kommunorganisationen som hos
invånarna. Att i kommunikationen utåt placera begreppet ”smart” i
en större berättelse om Vingåkers framtid kan vara ett sätt att
förankra en annan bild av vad en smart landsbygd innebär, där

17/18

22

Institutionen för stad och land/ Samverkan

samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv blir mer
centralt.

18/18
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7
(xx)

2021-01-25

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8
(xx)

2021-01-25

Ks §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9
(xx)

2021-01-25

Ks §

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

Kommunstyrelsens delegationsordning
Nämndplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringar åren 2021 - 2023
Återrapportering av åtgärder för näringslivet med anledning av covid -19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10
(xx)

2021-01-25

Au §

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

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2021/9

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten innehåller de uppdrag som kommunstyrelsen givit förvaltningen.
Rapporten redovisas på varje sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport 2021-01-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2021/1

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i
Vingåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet Anvisningar delårsrapport och
årsredovisningar antaget av kommunstyrelsen 2011-12-19 § 197 upphör att gälla
och ersätts av delegation till ekonomichef enligt förslag till delegationsordning (p.
2.21)
Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
I förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen är ny text markerad
markerat med gult och text som tagits bort är skrivet i rött samt överstruket.
Delegationsordningen kommer att läggas över i den nya mallen innan publicering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-15
Förslag till revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen
Anvisningar årsredovisning och delårsrapport
Protokollsutdrag Ks § 124/2020
Protokollsutdrag Ks § 197/2011
Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen
Kultur-och samhällsbyggnadschef
Kultur-och fritidschef
Övriga berörda
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-15
Handläggare

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

KS 2021/1

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
2. dokumentet Anvisningar delårsrapport och årsredovisningar antaget av
kommunstyrelsen 2011-12-19 § 197 upphör att gälla och ersätts av delegation till
ekonomichef enligt förslag till delegationsordning (p. 2.21)
Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
I förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen är ny text markerad
markerat med gult och text som tagits bort är skrivet i rött samt överstruket.
Delegationsordningen kommer att läggas över i den nya mallen innan publicering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts med respektive chef inom kommunledningsförvaltningen samt
med förvaltningschef för kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen samt med kulturoch fritidschef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2020-02-10 beslut om en förändring av
förvaltningsorganisationen (Kf § 11/2020). De två enheterna område upplevelse och
område samhällsbyggnad ersättes i och med beslutet av kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Begreppet upplevelse ersättes även med kultur- och
fritid. Den nya förvaltningsorganisationen började gälla från och med den 1 april
2020. I och med det uppdaterades delegationsordningen (Ks § 41/2020) med rätt titlar
och funktioner med mera.
Kultur-och samhällsbyggnadschef fick i och med detta även delegation på att utse
delegater inom kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen då dessa inte var med i den
reviderade delegationsordningen (se Ks § 41/2020 beslutspunkt 2). Dessa är nu
uppdaterade i förslag till revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen.
Även andra förändringar har kompletterats i samband med revideringen men främst
genomförs revideringen för att komplettera det som inte kom med i den förra
revideringen av delegationsordningen vid förändringen av förvaltningsorganisationen.
Nedan är sådant som uppdaterats utöver:
Gällande beslutspunkt 2 (att dokumentet Anvisningar delårsrapport och
årsredovisningar antaget av kommunstyrelsen 2011-12-19 § 319 upphör och ersätts av
delegation till ekonomichef enligt förslag till delegationsordning (p. 2.21) innebär att
anvisningsdokumentet ersätts med nya årliga anvisningar och tidplaner genom
delegation. Det har även kommit en ny lag för kommunal redovisning och bokföring
som medför att anvisningsdokumentet inte längre är aktuellt.
Från och med 2021-01-01 läggs en paragraf till i offentlighets-och sekretesslagen (6
kap. 1 a §) gällande att kommunen har rätt att i förväg begära betalning för
utlämnande av en allmän handling (i form av papperskopia) enligt kommunens
fastställda taxa. Detta har lagts till i p.19 i delegationsordningen.
I personaldelen är det som plockats bort i p. 4.5, 4.6 och 4.18 rester från en tidigare
version av delegationsordningen och är inte längre relevant.
I övrigt att några förtydligande gjorts, bland annat att ordet nämnden har bytts ut mot
kommunstyrelsen i delegationsdelen och att avsnittet definitioner har gjorts om.
Kommunchef likställs med förvaltningschef plockas bort och förtydligas på de ställen
det är relevant istället.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av
förändring då den ännu inte är helt uppdaterad i enlighet den nya
förvaltningsorganisationen samt att vissa andra tillägg behöver göras.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen
Anvisningar årsredovisning och delårsrapport
Protokollsutdrag Ks § 124/2020
Protokollsutdrag Ks § 197/2011
Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen
Kultur-och samhällsbyggnadschef
Kultur-och fritidschef
Övriga berörda
Författningssamlingen

"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet kan ha indirekt påverkan på den
kommunala servicen. En tydlig struktur i den
kommunala organisationen underlättar
möjligheten att ge god service till
medborgarna.

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.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.
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Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.
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Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.
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Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

Beslutet har ingen inverkan på detta mål.
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Beslutet har ingen inverkan på detta mål.

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

Allmänna ärenden

1.1

Firmatecknare

1.2

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

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Ordförande

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

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

Ekonomichef

Får vidaredelegeras av
kommunchef

1:e vice ordförande

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

Kommunchef
För kultur och
samhällsbyggnadsförvaltningen: kulturoch
samhällsbyggnadsch
ef

1.3

Underteckna handlingar för
kommunstyrelsen

Ordförande

1.4

Godkännande av förrättning

FBL 15 kap 11
§

Kommunchef

1.5

Utse ombud att föra
kommunens talan inför

RB 12 kap. 14 §

Ordförande

6

1:e vice ordförande
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domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
1.6

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

1.7

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

Överordnad chef

TF 2 kap. 12-14
§§ OSL 10 kap.
14 §

Kommunikationschef Kommunchef

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

1.8

Besluta att utfärda fullmakt
att kvittera postförsändelser
och andra försändelser

Kommunikationschef Kommunchef

1.9

Beslut i så brådskande
KL 6 kap. 39 §
ärenden att nämndens
kommunstyrelsens beslut inte
kan avvaktas

Ordförande

1.10

Yttrande som ankommer på
kommunstyrelsen av ej
principiell betydelse eller av

Arbetsutskottet

7

Ordförande
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annan större vikt och där tid
ej medger kommunstyrelsens
behandling
1.11

Beslut om avvisning av för
sent inkommen överklagande

FL 24, 30 §§.

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationsch
ef

1.12

Beslut om omprövning av
delegationsbeslut

FL 27 §

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationsch
ef

1.13

Yttrande över överklagat
beslut

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunikationsch
ef

1.14

Tolkningsföreträde av
Kommunens
arvodesreglemente för
förtroendevalda

Kommunens
arvodesregleme
nte

Ordförande

1.15

Tillstånd om att använda
kommunens heraldiska vapen
och logotyp

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

Kommunikationschef Kommunchef

1.16

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

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

Kommunikationschef Receptionist

8
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1.17

Förordnanden enligt GDPR

1.18

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

1.19

Begära betalning i förskott i
samband med utlämnande av
allmän handling i
pappersform

Kommunikationschef Kommunchef

Exempelvis anmälan om
personuppgiftsincident till
Datainspektionen

Lagen om skydd
mot olyckor kap
2§7

Kommunstyrelsens
ordförande

Efter samråd med Västra
Sörmlands räddningstjänst

2 kap. 16 §
första stycket
tryckfrihetsföror
dningen,
kommunallagen
2 kap. 5-6 §§,
6 kap. 1 a §
offentlighetsoch
sekretesslagen
(OSL)

Kommunikationschef Kommunchef

9

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

Paragraf 1 a läggs till i
offentlighets-och sekretesslagen
från och med 2021-01-01 gällande
att en myndighet kan begära
betalning i förskott i enskilda fall
för utlämnande av offentlig
handling i pappersform i enskilt
fall enligt fastställd taxa enligt
KomL 2 kap. 5-6 §§.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

2.

Ekonomi

2.1

Bokföringsmässig avskrivning av
fordringar

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

2.2

Anstånd med betalning av fordran

Ekonomichef

Ekonomihandläggare

2.3

Etablera koncernkonto med
ingående enheter

Ekonomichef

Kommunchef

2.4

Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån inom ram

Ekonomichef

Kommunchef

2.5

Borgensförbindelser till
kommunala bolag inom fastställd
ram

Ekonomichef

Kommunchef

2.6

Övertagande av statliga bostadslån
samt yttrande över sådant
övertagande.

Ekonomichef

Kommunchef

2.7

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 10.000 kronor

Kommunchef

10

Kommentar

Inom av kommunfullmäktige
beslutad borgensram
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2.8

Beslut om bidrag till organisationer
med högst 50.000 kronor

Ordförande

Högre belopp än 50.000

2.9

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

Kommunchef

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

2.10 Utdelning ur donationsfonder
under kommunstyrelsens
förvaltning

Ordförande

2.11 Placering av donationsmedel

Ekonomichef

2.12 Beslut om tillfredsställande
försäkringsskydd

Ekonomichef

Kommunchef

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

Ekonomichef

Kommunchef

2.14 Omdisponering av budget mellan
ansvar inom
kommunledningsförvaltningens
- över enhetsgräns

Kommunchef

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

Enhetschef

11
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2.16 Beslut om attestförteckning

Kommunchef

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

Kommunchef

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

Ordförande

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

Arbetsutskottet

2.20 Representation och uppvaktningar

Ordförande

1:e vice ordförande

2.21 Anvisningar och tidplaner för
arbete med budget och bokslut

Ekonomichefen

Ekonom

12

Ekonomichef

Aktuell förteckning lämnas till
och förvaras på ekonomienheten.

Belopp över 99.000 beslutas av
Kommunstyrelsen

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

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Kommunstyrelsens
presidium

Upphandlingar som ska hanteras
av Telge inköp AB

Gäller ej Ramavtal gjorda av
Telge Inköp AB

3.

Upphandling

3.1

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

Arbetsutskottet

3.2

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

Budgetansvarig

3.3

Undertecknade av upphandlade
avtal som berör hela kommunen.

Kommunchef

Ekonomichef

3.4

Tilldelningsbeslut

Ekonomichef

Upphandlingssamordnaren

13
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

4.

Personal

4.1

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
kommunchef

Personalutskottet

4.2

Beslut om tillsättning av
tillförordnad kommunchef
under högst 3 månader

Kommunchef

Besluta om att anställa och
avsluta anställning av
förvaltningschef

Kommunchef

4.3

Kommentar

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

Avser förvaltningschefer i hela
organisationen
Efter samråd med berörd nämnd
kommunstyrelses ordförande

4.4

Beslut om att anställa och
avsluta anställning av
enhetschef och områdeschef

Överordnad chef

HR-chef

4.5

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

Överordnad chef

HR-chef

Avser ej fall i 3.1-3.3

4.6

Beslut om uppsägning av
personliga skäl eller avsked

Kommunchef

HR-chef

Avser ej fall i 3.1-3.3

14
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4.7

Ansvar för arbetsmiljöfrågor
efter separat delegation från
Kommunstyrelsen

Kommunchef

Hr-chef

Kan vidaredelegeras till områdeschef eller
enhetschef

4.8

Deltagande i kurser för
kommunchef

Ordförande

4.9

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

Kommunchef

HR-chef

Avser ej kommunchef

4.10

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

HR-chef

Kommunchef

4.11

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

HR-chef

Kommunchef

4.12

Företräda kommunen i
samverkan eller förhandling

MBL 11-14,
38 §§

HR-chef

Kommunchef

4.13

Företräda arbetsgivare i
förhandling

MBL 10 §

HR-chef

Överordnad chef

4.14

Beslut om förbud mot
bisyssla för anställd

AB 8 §

HR-chef

Kommunchef

För lägre inom budgetansvar

15
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4.15

Beslut om disciplinpåföljd

HR-chef

Kommunchef

4.16

Beslut om pensionsförmåner
enligt avtal och policy

HR-chef

Kommunchef

4.17

Lönesättning av Kommunchef

Ordförande

4.18

Lönesättning vid
nyanställning

HR-chef

HR-strateg
Lönehandläggare

4.19

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

Överordnad chef

HR-chef

4.20

Beslut om tidsbegränsade
lönetillägg

HR-chef

HR-strateg
Lönehandläggare

4.21

Beslut om ändrad tjänstetitel

HR-chef

Kommunchef

4.22

Beslut om ledighet för
fackligt arbete och
skyddsarbete

FML
AML

HR-chef

HR-strateg

4.23

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

AB § 10

HR-chef

Kommunchef

16

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

Lönehandläggare fattar besluten för
Kommunals avtalsområde
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4.24

Beställning av
företagshälsovårdstjänster vid
ett första enskilt besök

Överordnad chef

HR- strateg

4.25

Beställning av
företagshälsovård vid mer än
ett besök

HR-strateg

HR-chef

4.26

Ledighet för enskilda
angelägenheter

Lönehandläggare

HR-strateg

4.27

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

HR-chef

HR-strateg

4.28

Ej avtals- eller lagstadgad
ledighet över 3 månader

HR-chef

HR-strateg

4.29

Övriga lag- och
avtalsreglerade personalbeslut

Överordnad chef

HR-strateg

AB § 32

17

Efter samråd med HR-strateg

Efter samråd med HR-strateg
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

5.

Kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

5.1

Yttrande till Polismyndigheten enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter avseende affischering

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör Plan-och
byggchef

5.2

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter avseende
högtalarutsändning

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.3

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

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.4

Yttrande till polismyndighet enligt
ordningslagen avseende kommunens
lokala föreskrifter kommunens mark

OL 3 kap
2§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.5

Yttrande i grannelagsrättsliga frågor

Kommunchef

HR-chef

18

Kommentar
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5.6

Beslut om grävtillstånd

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.7

Beslut om att flytta fordon inom område
för parkeringsövervakning

Förordnin
gen om
flyttning
av fordon
i vissa fall
16 §

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.8

Beslut om att flytta fordonsvrak

Förordnin
gen om
flyttning
av fordon
i vissa fall
18 §

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.9

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

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

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.10

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikföro Kultur- och
rdningen
samhällsbyggnadschef
13 kap 8
Trafikingenjör
§

Trafikingenjör
Plan-och byggchef

5.11

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

Trafikföro Kultur- och
rdningen
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Kommunchef
Plan-och byggchef

19
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5.12

Beslut om anläggningsansvarig enlig
ellagen och starkströmsförordningen

Ellagen
Kultur- och
Starkströ
samhällsbyggnadschef
msförordn
ingen

Kommunchef

5.13

Beslut om skyddsjakt för att förhindra
olägenhet för människors hälsa

MB 9 kap
3§

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Kommunchef
Kultur-och
samhällsbyggnadschef

5.14

Uppsägning av arrendeavtal för
omförhandling

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.15

Försäljning av tomter för villabebyggelse
enligt fastställt pris

Kultur- och
samhällsbyggnadschef

Kommunchef

5.16

Upplåtelse av torgplatser

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Kommunchef
Plan-och byggchef

5.17

Upplåtelse av allmän plats för särskilda
ändamål

Kultur- och
samhällsbyggnadschef
Trafikingenjör

Kommunchef
Plan-och byggchef

5.18

Beslut om registrering av lotterier

Upplevelsechef
Slottsvärd

Upplevelsesamordnare
Kultur-och fritidschef

5.19

Godkänna lotteriföreståndare,
lotterikontrollant

Upplevelsechef
Slottsvärd

Upplevelsesamordnare
Kultur-och fritidschef

20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

48
(72)

Ks § 41

KS 2020/124

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
l . Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning för Vingåker kommun.
2. Kommunstyrelsen delegerar till förvaltningschefen på kultur-och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utse funktioner som ersätter upplevelsechef och
upplevelsesamordnare.

Sammanfattning av ärendet
En nämnd/kommunstyrelsen får enligt Kommunallagen (2019:725) uppdra till utskott,
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Detta gäller så länge
inte ärendena rör något av följande:
l.
2.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
I delegationsordningen finns en spalt som beskriver förändringarna mot tidigare
delegationsordning. Denna text är markerad med gult.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-21
Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutet skickas till
F örfattn ingssam lingen
Kultur- och samhällsbyggnadschef

Utdrags best yrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

30
(72)

Tid och plats
Måndagen den 30 mars 2020, kl 13:15- 17:00 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf,
Robert Skoglund (S), l:e vice ordf
Charlotte Prennfors (M) 2:e vice ordf
Caisa Sävheden Larsson (S)
Robert Oavidsson (S)
Monica Granström (S)
Enrique Oiaz (KO)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SO)
Per- Erik Eriksson (SO)
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Regina Westas Stedt, landsbygdsutvecklare §§ 30-31
Arne Lundberg, ordförande gemensamma överförmyndarnämnden §§ 26-28
Jenny Ounberg, jurist gemensamma överf6rmyndarnämnden §§ 26-28

Deltagare på distans
Charlotte Prennfors (M) och Jenny Ounberg deltar på distans via video länk.

Paragrafer

26-60

Sekreterare

Ordförande

E~ .
Anneli Bengtsson

Justerande

~~~ ~
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

31
(72)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Datum för anslagsuppsättande

2020-04-03

Datum för anslagsnedtagande

2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Emma Bergström

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2011-12-19

257

Ks § 197

Dnr 319/2011

042

Anvisningar årsredovisning och delårsrapport
Kommunstyrelsens beslut

•
•

Anvisning för årsredovisning och delårsrapport fastställs.
Anvisningarna ska även gälla de kommunala bolagen.

Beskrivning av ärendet

Arsredovisning och delårsrapport är avsedda för förtroendevalda och andra
externa parter såsom kommuninvånare, andra kommuner, banker, företag etc.
rsred vi ningen och delårsrapporten ska lämna rättvisande information om
kommun ens prestationer ch ekonomiska ställning. Förslaget från
kommunledningsförvaltningen är att anvisningarna utformas generellt och
fastställs att gälla tills vidare. Anvisningarna kompletteras sedan årligen med en
tidplan för arbetet med delårsrapport och årsredovisning vilken fa -rställs av
kommunledningsförvaltningen inför varje tillfälle.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2011-11-29
Anvisningar årsredovisning och delårsrapport

Expediering

Nämnder
Kommunala bolag

Justeramles sign

Utdragsbestyrkande
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Anvisningar årsredovisning och delårsrapport
(fastställda av kommunstyrelsen 2011-12-19, §319)
Enligt kommunallagen 3 kap 15§ framgår att kommunens nämnder/styrelser varje
år ska redovisa till kommunfullmäktige hur de uppfyllt sitt uppdrag. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt
formerna för den. Av den kommunala redovisningslagen (KRL) 3 kap framgår
allmänna bestämmelser om årsredovisningen och i 9 kap finns bestämmelser för
delårsrapporter. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för upprättandet av
årsredovisning och delårsrapport samt för anvisningar inför detta arbete.
Enligt lagstiftningen ska kommunens räkenskapsår följa kalenderåret. Varje
räkenskapsår avslutas med ett årligt bokslut i form av kommunens årsredovisning.
Vidare ska enligt lagstiftningen kommunen minst en gång under räkenskapsåret
upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en
rapport ska omfatta en period av minst sex månader och högst åtta månader.
Delårsrapporten i Vingåkers kommun omfattar perioden januari till och med juli,
det vill säga sju månader.
Syfte

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
Årsredovisningen ska bestå av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en
balansräkning, en finansieringsanalys och en sammanställd redovisning som
omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.
(KRL 3 kap.) Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i KRL 4 kap. Material
från nämndernas verksamhetsberättelser sammanställs i förvaltningsberättelsen.

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Upplysningar ska lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen
av kommunens resultat eller ställning samt om sådana händelser av väsentlig
betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter
dennas slut. (KRL 9 kap.)
Årsredovisning och delårsrapport är avsedda för förtroendevalda och andra
externa parter såsom medborgare, andra kommuner, banker, företag etc.
Årsredovisningen och delårsrapporten ska lämna rättvisande information om
kommunens prestationer och ekonomiska ställning. De ska också ses som ett
underlag för styrning och uppföljning av verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen
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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Verksamhetsberättelsens innehåll

Varje nämnd/styrelse ska årligen samt till delårsrapporttillfället upprätta en
verksamhetsberättelse, inklusive en ekonomisk redogörelse för året/perioden som
gått. Verksamhetsberättelsen ska redovisas för kommunfullmäktige samt lämnas
till kommunledningsförvaltningen.
Verksamhetsberättelserna ska innehålla en redovisning utifrån de krav som
lagstiftningen innebär, men också en redovisning av andra områden som enligt
kommunens planer och policys årligen skall följas upp och redovisas för
fullmäktige.
Nedan framgår vilka punkter som är obligatoriska och ska redovisas i
verksamhetsberättelse till årsredovisning och i verksamhetsberättelse till
delårsrapport.
Verksamhetsberättelse till årsredovisning:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Viktiga händelser – Viktiga händelser under det gångna året inom nämndens
verksamhetsområde.
Fullmäktiges kommunövergripande mål – Hur har nämnden arbetat med
målen? Hur ser nämndens måluppfyllelse ut? Vad återstår att göra? Från och
med 2012 finns en modell för uppföljning av varje mål och indikator. Kopplas
till nämndplan/verksamhetsplan. Osv.
Nämndernas mål – Vilka är nämndens mål och hur ser måluppfyllelsen ut?
Hur har nämnden arbetat för att uppnå målen? Vad återstår att göra? Osv.
Ekonomisk utvärdering – Ekonomisk redogörelse och kommentarer till
årets utfall jämfört med budget.

Intern kontroll
Investeringar
Nyckeltal och verksamhetsmått för de senaste fem åren
Framtiden
Ägardirektiv (gäller de kommunala bolagen) – Hur har ägardirektiven
uppfyllts? Ändamålet med verksamheten? Hur uppfylls den?
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Verksamhetsberättelse till delårsrapport:
•
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Viktiga händelser – Viktiga händelser under årets första sju månader inom
nämndens verksamhetsområde.

•

•
•

•
•
•
•

Fullmäktiges kommunövergripande mål – Hur arbetar nämnden med att
uppnå dessa? Vad återstår att göra? Beräknas målen att uppfyllas under året?
Osv. Från och med 2012 finns en mall för uppföljning av varje mål och
indikator.
Nämndernas mål – Vilka är nämndens mål och hur ser måluppfyllelsen ut?
Hur arbetar nämnden för att uppnå målen? Vad återstår att göra? Osv.
Ekonomisk utvärdering – Ekonomisk redogörelse och kommentarer till
utfallet jämfört med budget till och med sju månader. Prognos för helåret.
Om en negativ prognos lämnas ska de åtgärder nämnden vidtar för att hålla
budget/minimera den negativa avvikelsen redovisas.

Investeringar
Nyckeltal och verksamhetsmått.
Framtiden
Ägardirektiv (gäller de kommunala bolagen) – Hur har ägardirektiven
uppfyllts?

Årsredovisning/delårsrapport sammanställs utifrån materialet i nämndernas
verksamhetsberättelser. Årsredovisning/delårsrapport ska också innehålla en
sammanställd redovisning med kommunens bolag. Ett urval av uppgifterna
kommer att ske.
Ansvar

Ansvaret för verksamhetsberättelserna åligger respektive nämnd/styrelse.
Ansvaret för årsredovisning/delårsrapport ligger på kommunstyrelsen.
Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige.
Mallar

Nämnderna ska använda sig av den mall som är framtagen för
verksamhetsberättelse. Syftet är att nämndernas verksamhetsberättelser ska vara
enhetliga och behandla samma områden. Ekonomiska tal ska uttryckas i tkr eller
mkr med en decimal. Procent ska i text uttryckas ”procent” men uttrycks % i
tabeller etc. Förkortningar ska inte användas, utan hela ord ska skrivas ut.
Mallen för verksamhetsberättelsen finns i ”word”, under ”nytt/mina
mallar”.
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Från och med 2012 finns en modell för uppföljning av fullmäktiges
verksamhetsmål, delmål och indikatorer. Den ska användas första gången i
samband med delårsrapporten för 2012.
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Tidplan

Tidplan för arbetet med årsredovisning och delårsrapport fastställs av
kommunledningsförvaltningen inför varje bokslutstillfälle.
Kommunala bolag

Aktuella anvisningar gäller även de kommunala bolagen/förbunden. Mall för
verksamhetsberättelse behöver dock inte användas.
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Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperiod
2022 - 2023
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar nämndplan för 2021 och planperiod 2022 - 2023.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
innehåller bland annat mål och ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-18
Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperioden 2022-2023
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-18
Handläggare

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

KS 2021/2

Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperiod
2022-2023
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar nämndplan för 2021 och planperiod 2022-2023.

Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
innehåller bland annat mål och ekonomiska ramar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen, med stöd av kommunledningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Nämndplanen är det styrdokument som tar vid där kommunplanen slutar och som
preciserar kommunstyrelsens verksamhet för året. Offentlig sektor i Sverige och andra
länder lämnar allt mer det sätt att se på ledning och styrning som går under
benämningen New Public Management och som bland annat ledde till en övertro på
styrning genom att ha en mängd mer eller mindre detaljerade mål. Som en följd av
denna utveckling föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens verksamheter ska
fortsätta arbeta direkt mot de fyra övergripande mål som fullmäktige har beslutat för
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mandatperioden, i stället för att lägga till fler egna mål för kommunstyrelsen. Ett
ytterligare argument för det synsättet är att förvaltningen genom den förändrade mall
för tjänsteutlåtanden som gäller sedan i somras följer upp hur varje enskilt beslut i
kommunstyrelsen bidrar till just de fyra övergripande målen (utöver Agenda 2030 och
barnkonventionen).
Förslaget till nämndplan innehåller också de uppdrag riktade till kommunstyrelsens
verksamheter som den politiska majoriteten beslutade i samband med att
mandatperioden började.
När det gäller internkontrollplanen fortsätter förvaltningen arbeta efter de principer
som las fast för något år sedan. De innebär att förvaltningen i nämndplanen lägger in
några viktiga kontrollpunkter men att tanken är att styrelsen löpande ska besluta de
ytterligare kontrollpunkter som det under året uppstår behov av.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om nämndplanen innebär inga nya kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommunstyrelsens nämndplan för 2021 och planperioden 2022-2023

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens hemsida

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.

Nämndplanen bidrar till målet eftersom den
tydliggör de ekonomiska ramarna, vilka
prioriteringar som ska göras, vilka
internkontroller som ska göras etc.

"[Klicka och skriv]"

Nämndplanen bidrar till målet bland annat
genom att den innehåller de uppdrag som den
politiska majoriteten har beslutat och som
bland annat handlar om
landsbygdsutveckling.

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?

Beslutet riktar sig inte till specifika grupper utan berör alla, om än i de flesta
fall primärt indirekt.
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?

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar och framför allt
därför ingen konsekvens för barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor. I
en indirekt mening kan diskussionen så klart göras längre.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar och framför allt
därför ingen konsekvens för detta. I en indirekt mening kan diskussionen så
klart göras längre.
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1

Organisation och ansvarsområde

1.1

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till
uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Vingåkers
kommun. Med begreppet strategisk menas här att ha en helhetssyn och ett
långsiktigt tänkande. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag omfattas av såväl
ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan.
Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen och har beslutat
om ett antal policydokument, planer och program. Tillsammans med andra styrande
beslut av kommunfullmäktige är dessa dokument vägledande för hur
kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet. De kommunala styrdokumenten
som anger färdriktningen gäller för hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett övergripande ansvar för
att kontrollera att de kommunövergripande styrdokumenten följs.
1.2

Kommunstyrelsen som organisation

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen i sin ledningsfunktion leda,
samordna, utveckla och styra övergripande kommunala frågor. I uppdraget ligger
också att med uppmärksamhet följa den kommunala verksamheten och tillse att
rapportering sker från samtliga nämnder till kommunfullmäktige gällande
verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
Kommunal demokrati
Näringslivsutveckling
Marknadsföring och information
Besöksnäring
Ekonomi och budgetprocess
Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
Folkhälsa
Administrativ verksamhet
IT-verksamhet
Kris, beredskap och säkerhetsarbete
Måltider
Städ av förskoleavdelningar
Översiktsplanering
Mark- och bostadsfrågor
Kommunala gator, parker & rekreationsområden.
Interna transporter och verksamhetsvaktmästeri
Trafik

Landsbygdsutveckling
Digitalutveckling, infrastruktur och delaktighet.
Energiplanering och energihushållning
4
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Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott under
kommunstyrelsen: arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).
1.3

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen och del av
kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för
ledningsstöd inom ekonomi, upphandling, personal, kommunikation,
administration, lön, nämndservice och IT. Förvaltningen arbetar också med frågor
som är av betydelse för kommunens övergripande utveckling, marknadsföring,
näringsliv, trygghet och säkerhet, folkhälsa samt hållbarhetsfrågor.
Den del av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för
kommunstyrelsen ansvarar för frågor om turism/besöksnäring, översiktsplanering,
trafik, mark & bostadsfrågor, landsbygdsutveckling, digitalisering samt kommunala
gator, parker och rekreationsområden. Förvaltningen utför även intern service till
övriga förvaltningar genom vaktmästeri, måltider och förskolestäd.
1.3.1

Ekonomienheten

Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för, utveckla och samordna
det kommunövergripande arbetet med budget- och bokslutsprocesserna. Vidare
ansvarar enheten för ekonomiska analyser, månadsuppföljning, arbete med
delårsrapport och årsredovisning, långsiktig ekonomisk planering, statistik samt
finansiell förvaltning. Ekonomerna på enheten fungerar som kontaktekonomer till
de olika nämnderna/förvaltningarna och bidrar med ekonomiskt stöd och analys.
Kommunens
löpande
ekonomiadministration
avseende
bokföring,
fakturahantering och momsfrågor hanteras inom enheten. Ekonomienheten har
även det övergripande ansvaret för kommunens inköp och upphandlingsfrågor
samt försäkringsfrågor.
1.3.2

HR-enheten

Det är HR-enhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa upp
Vingåkers kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning, att
implementera kommunens policydokument inom det arbetsgivarpolitiska området
samt att samordna förvaltningarna i det strategiska arbetet för att främja hälsa eller
förebygga ohälsa hos medarbetarna. HR-enhetens uppgifter består bland annat av
strategiskt personalarbete, chefsstöd, personaladministration, rehabilitering,
arbetsmiljöarbete,
jämställdhetsarbete,
löneadministration,
förhandlingsverksamhet, friskvård samt grupp- och ledarutveckling.
1.3.3

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten består av fyra områden: kommunikation, nämndservice,
reception/admin och IT. Kommunikationsenheten arbetar för en ökad
kommunikativ och transparent kommunal organisation samt för att nå ut med
organisationens budskap både internt och externt. Nämndservice ger service till
samtliga kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är posthantering,
5
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diarieföring, nämndadministration, centralarkiv, kommunhusets, telefoni och
reception. Det centrala kommunikationsarbetet inrymmer allt från produktion,
daglig kommunikation i kommunens kanaler till kriskommunikation och grafisk
följsamhet. Växeltjänst köps in av Katrineholms kommun. Inom IT ansvarar
enheten för att arbeta med IT-utveckling samt upprätthålla en god och säker ITdrift för hela kommunens organisation med hjälp av kunskap och rätt verktyg.
1.3.4

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Turismverksamheten i Vingåkers kommun arbetar för att skapa nöjda besökare
som gärna återvänder och locka nya besökare. Det görs bland annat genom
informationsspridning och samarbete med lokala besöksnäringsföretag och
föreningar. Viktigt är till exempel nära samarbete med STUA och Sörmlands
turistnätverk (sörmländska kommunerna) kring destinationsutveckling, projekt,
omvärldsspaning och information/inspiration.

1.4

Nämndplanens syfte

Kommunstyrelsen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. Centralt är, utöver
lagar och förordningar, den politiska majoritetens strategiska inriktning för
mandatperioden och kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden.
Kommunstyrelsen har även beslutat egna planer, policyer och regler.
Nämndplanens syfte är att sammanfatta uppdragen samt att tjäna som vägledning
inom nämndens verksamhetsområde. Nämndplanen anger vilka prioriteringar som
ska gälla det aktuella året.
Med utgångspunkt i nämndplanen blir det sedan verksamhetens uppgift verkställa
planen. Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att uppfylla
kommunfullmäktiges övergripande mål och dels verksamhet kopplad till de
policydokument och planer som kommunstyrelsen har att ta hänsyn till i sin
verksamhet.
1.5

Vingåkers kommuns styrmodell

Med kommunens vision och värdegrund som utgångspunkt har en strategisk
inriktning tagits fram av den politiska majoriteten.
1.6

Värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra hela organisationen från den
politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter. Värdegrunden
sammanfattas av orden Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.
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2

Mål och uppföljning

Nedan framgår de av kommunfullmäktige fastställda fyra övergripande målen för perioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt till samtliga mål.
Målet för ekonomi i balans reviderades genom fullmäktiges beslut 2019-11-25, kf§124.
Ekonomi i balans
Mål 1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).
Uppföljning: Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.
Skola
Mål 2: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Uppföljning: Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys sker
enligt nämndplan.
Landsbygdsutveckling
Mål 3: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service.
Uppföljning: Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av boende och
verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i
årsredovisningen varje år.
Hållbar tillväxt
Mål 4: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar
till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda
2030.
Uppföljning: Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.
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Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen ska under mandatperioden verkställa följande uppdrag:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rusta lekplatser samt badplatser
Öka andelen grön el samt ta steg till att göra Vingåker fossilfritt
Utveckla och använda miljövänliga energikällor
Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara
Se över möjligheten till fler gång-och cykelvägar
Starta projektering av nytt badhus
Utreda ett kommunalt stöd för enskilda vägar
Förbättra Infrastrukturen väster o söderut

Prioritering, tidplan mm för dessa uppdrag ska stämmas av med kommunstyrelsen i samband med
tertialuppföljningar och kommande nämndplaner.

8
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4

Prioriterade verksamheter 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 en för hela mandatperioden
politisk inriktning som återges nedan.
POLITISK INRIKTNING
Partierna har enats om ett gemensamt handlingsprogram där vi prioriterar följande
områden
−
−
−
−

Ekonomi i balans
Skola
Landsbygdsutveckling
Hållbar tillväxt

FÖRSKOLA – SKOLA - FRITIDSHEM
Vi ska arbeta för att skolresultaten förbättras och att alla barn och elever ges
möjlighet att på lika villkor att uppnå sin fulla potential, samt stärka varje enskilt
barn och elev i sin personliga utveckling. En viktig del i det arbetet är att aktivt följa
och stödja processen samt ta vårt ansvar gällande ”Samverkan för bästa skola” – en
process ledd av skolverket. Resultaten från processen ska användas för analys och
utveckling av samtliga skolenheter.
Den nya Slottskolan ska utvecklas till en kreativ, lärande och attraktiv arbetsplats
för årskurs 7-9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus. En förutsättning
för detta är arbetsro och bra arbetsklimat för barn, elever och personal i förskola,
skola och fritidshemmen. Barn- och elevgrupper ska ses över och minskas vid
behov. För att få en jämnare fördelning av barn i den avgiftsfria förskolan under
dagen vill vi kunna ge vårdnadshavare möjlighet att påverka närvarotiderna.
Tidiga insatser för barn/elever som behöver extra stöd är en grundläggande
förutsättning för att nå målet att förbättra skolresultaten. Vi behöver därför
uppmuntra och ge möjligheter till kompetensutveckling för personal inom
verksamheten. Målsättningen är att det finns speciallärare/specialpedagoger på
varje skolenhet. För att kvalitetssäkra att varje individ får rätt hjälp i rätt tid kommer
vi att verka för att stärka och utveckla elevhälsan.
Kulturskolans aktiviteter och arbete ska vara på agendan och vara ett naturligt inslag
i barn/elevers vardag.
Successivt kommer det att införas tillagningskök på våra skolor samt förskolor och
andelen närproducerat och ekologiska råvaror ska öka. Frukost för eleverna är ett
projekt som vi vill utöka till fler skolor och årskurser. Arbetet med att rusta våra
skolgårdar kommer att fortsätta.
Vårdnadshavare ska uppleva att Vingåker har en bra och likvärdig skola/förskola
och fritidsverksamhet med stora möjligheter. Vårdnadshavarens attityder till
verksamheten är av stor betydelse för elevens/barnets utveckling och lärande. Även
företagarnas inställning till verksamheten är av vikt. Samverkan i att bereda
praktikplatser och att skapa intresse och kunskap om arbetslivet och
entreprenörskap är av stor betydelse för våra elever.
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EN TRYGG VÄLFÄRD OAVSETT VAR I LIVET MAN BEFINNER SIG
En bra välfärd ska vara till för alla boende i Vingåker. Respekt, acceptans och
förståelse mellan alla människor är viktiga byggstenar för en trygg och hållbar
Vingåkersbygd.
Leva med funktionsvariation får inte var ett hinder, att kunna röra sig fritt,
kommunicera och vara tillsammans med andra ska var en självklarhet. Vi behöver
därför värna om assistansersättningen och anpassa färdtjänsten och
kollektivtrafiken för alla. De som är i behov av särskilt boende ska ha möjlighet till
tillsyn/personal dygnet runt. I respekt för individen med behov av
hemtjänstuppdrag, ska det i så stor utsträckning som möjligt, vara samma personer
som utför tjänsten.
Det är av yttersta vikt att individer, familjer inte fastnar i försörjningsstöd då det ger
en känsla av utanförskap och skapar ett segregerat samhälle. Behovet finns att se
över möjligheten till digitalisering inom området ekonomiskt bistånd. Detta för att
snabbare kunna kartlägga individen och sätta in tidigare insatser.
KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA
Vingåker har ett kulturarv att vårda samt ett rikt kultur- och fritidsliv och det ska vi
värna om. Alla invånare i Vingåkersbygden ska ges möjlighet till att kunna delta i
meningsfulla kultur - och fritidsaktiviteter. Genom det skapar vi friskare och
tryggare medborgare och bygger broar mellan generationer och olika kulturer i
samhället. Vi vet idag att rörelse i alla former underlättar inlärningsprocesser, därför
är det viktigt att alla våra barn har möjlighet att utöva någon form av motion.
Kulturen ska vara tillgänglig för alla, därför vill vi tex. verka för avgiftsfritt inträde
på slottet och underlätta för våra lokala konstnärer att synas i offentliga miljöer.
Arbetet med projektering för sportcentrum och nytt badhus ska fortsätta samtidigt
som vi fortsätter rusta badplatser och lekplatser i Vingåkersbygden och färdigställer
Å-promenaden.
Mötesplatser för samvaro och aktiviteter kan se olika ut, vår målsättning är att
främja skapandet av mötesplatser för olika intressen och behov, samt möjliggöra
för föreningarna att bedriva sin verksamhet. Ett föreningshus möjliggör för flera
föreningar och organisationer att kunna utveckla sin verksamhet. Bidragen till
föreningarna behöver ses över. Idag finns många ungdomar med motorintresse,
vilket är något vi behöver ta i beaktande.
För våra barn och ungdomar vill vi fortsätta erbjuda möjlighet till avgiftsfria
aktiviteter på loven samt att fritidsgårdens verksamhet finns kvar i minst dagens
omfattning.
ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING
Vingåkers kommun är en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på oss att vara en
attraktiv och jämställd arbetsgivare. Arbetsmiljön är viktig. Ingen ska behöva bli
sjuk på grund av sitt arbete. Grunden för att nå uppsatta mål är att all personal ska
känna sig delaktiga och stolta över sitt arbete.
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Det saknas en tradition i kommunen av att gå vidare till högre studier och vi har
idag medborgare som inte fullföljt sina gymnasiala studier. Flera arbetsgivare saknar
personal med rätt kompetens för att kunna expandera, samtidigt som
arbetslösheten är relativt hög. Vi ska kunna erbjuda tidiga sfi-insatser och
”snabbspår” med inriktning på bristyrken inom Vingåkersbygden. Satsningarna ger
en synergieffekt på bland annat försörjningsstöd. Tillsammans och i samförstånd
med Viadidakt och andra utbildningsanordnare, vill vi kunna erbjuda goda
möjligheter till högre studier på hemmaplan. Till exempel gymnasiala
yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och efterfrågan.
HÅLLBAR TILLVÄXT I EN SMART LANDSBYGD
Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.
Utvecklingen samt marknadsföringen av Vingåkersbygden som boende- och
etableringsort och konceptet smart landsbygd ska vara samordnad, strategisk och
professionell. Smart landsbygd och vårt läge med närhet till både natur och storstad
ska genomsyra den externa kommunikationen.
För att vi ska ha möjlighet att kunna erbjuda invånarna en bra kommunal service
och möjlighet till utveckling, är det viktigt att vi ökar samarbetet mellan kommuner
och över länsgränser, då Vingåker är en relativt liten kommun. Vingåkersbygden
saknar idag statlig närvaro i många delar och det är något som vi kommer att behöva
lobba för i de forum som krävs.
Satsningen på bredband ska fortsätta samt utvecklingen av digitaliseringen och
nyttjas i marknadsföringen av kommunen. Nya e-tjänster som underlättar för våra
invånare och företagares vardag ska införas.
Antalet medborgare i en kommun är avgörande för dess möjlighet till tillväxt. Det
behövs en ny offensiv översiktsplan. Vi ska uppmuntra lokala entreprenörer att vilja
bygga i Vingåkersbygden utifrån önskan och behov.
Alla invånare i Vingåkersbygden ska kunna leva och bo och kunna åtnjuta den
kommunala servicen. Det behöver utredas möjligheten till kommunalt stöd för
enskilda vägar. Vi vill också införa en bygdepeng för lokal utveckling som går hand
i hand med landsbygdsstrategin.
Vingåker är och ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, därför är
kollektivtrafiken en viktig hörnsten för oss, då många dagpendlar till arbete och
studier. Trafiken mot Katrineholm, Stockholm och Hallsberg måste bevakas både
vad gäller tåg och buss, medan vi också behöver se över möjligheten att kunna
dagpendla mellan Vingåkersbygden och Örebro.
KLIMAT OCH MILJÖPÅVERKAN
Vingåkers landsbygd har rika naturtillgångar i form av skog, åkermark och sjöar.
Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa sätt vårda dessa utifrån ett ekonomiskt,
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socialt och miljömässig aspekt. Vi ska också ta vårt globala ansvar genom att minska
klimat och miljöpåverkan från egen verksamhet samt stimulera näringsidkare och
invånare att välja klimatsmarta alternativ.
Kommunens serviceinrättningar ska sträva efter att servera närproducerade och
giftfria livsmedel. Det behövs då omställning i befintlig produktion och att
företagare som producerar ekologiska råvaror och varor stimuleras att etablera sig i
kommunen.
Målet fossilfritt Vingåker når vi på olika sätt. Kommunens egen fordonspark byts
ut successivt till elbilar, som i stor utsträckning laddas med grön el. Möjligheterna
till fler gång-och cykelvägar ses över.
Vingåkersbygden ska ta sitt ansvar vad gäller val av plaster och
engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara. Källsortering i egen
verksamhet och för medborgarna vill vi fortsätta att utveckla.
Vi ska vara lyhörda för de som bor och verkar i kommunen och som vill ta sitt
ansvar i miljöarbete. Vi behöver därmed fortsatta att stimulera och underlätta
installation solpaneler och inrätta vatten och avloppsrådgivare samt uppmuntra och
stimulera användning av grön el. Användning av närproducerade och ekologiska
råvaror och varor bör öka.
4.1

Driftbudget 2021 och flerårsplan 2022-2023

(Belopp i tusental kronor)
Kommunstyrelsen
Externa nettokostnader
Interna nettokostnader
Summa budgeterade
nettokostnader

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-131 486
23 060

-131 853
23 060

-131 853
23 060

-108 426

-108 793

-108 793
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5

Internkontroll

Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella
ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå
följande mål:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Konsekvens

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor
sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett
eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör
risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.

Allvarlig

4

8

12

16

Kännbar

3

6

9

12

Lindrig

2

4

6

8

Försumbar

1

2

3

4

Osannolik

Mindre
sannolik

Möjlig

Sannolik

Väsentlighets- och risk
matris (VOR-matris)

Sannolikhet

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen
om det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen
fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen
fungerar på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen
fastställs av respektive nämnd senast januari månad. Återrapportering ska enligt de
riktlinjer för internkontroll som kommunstyrelsen beslutade den 11 november
2019 återrapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen i
samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning.
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5.1

Internkontrollplan

Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Kontroll av att tjänstgöringsKontroll av att lönelistan
rapporten stämmer överens med
stämmer överens med
tidigare rapporterade avvikelser vid rapporterade avvikelser
inrapportering i systemet

Stickprov

Månatligen

Lönehandläggare

HR-chef

Utbetalningar till bankkonton

Kontroll av att det
ursprungliga underlaget från
kunden/brukaren där
bankkontonumret framgår
stämmer med det som
registrerats i kommunens
system och på
utbetalningsunderlag till
ekonomienheten

Stickprov,
kontroll av fem
underlag

Kvartalsvis

Ekonomihandläg Ekonomichef
gare för
kontroller inom
KLF, övriga
nämnder utser sin
ansvarig

12
(möjlig/allvarlig)

JA

Attestering

Kontroll av att
mottagningsattest och
beslutsattest gjorts i enlighet
med fastställda kontroller i
attestreglemente/riktlinjer
för attestering.

Stickprov,
Kvartalsvis
kontroll av tre
attestanter per
nämnd och fem
leverantörsfaktu
ror vardera.

Ekonomer

Ekonomichef

6
(möjlig/lindrig)

JA

Upphandling

Kontroll av att kommunen
beställer och erhåller de
varor/tjänster, priser och
kvalitet som upphandlats.

Stickprov på
upphandlade
avtal, tre
leverantörer
väljs ut och tre
fakturor från
respektive
leverantör
kontrolleras

Upphandlingskoordinator

Ekonomichef

9
(möjlig/kännbar)

JA

Kvartalsvis

Riskbedömning

Ska gälla alla nämnder

6
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mot
avtal/prisbilaga
Ärendehantering:
Uppföljning av beslut, att uppdrag
till förvaltningen från KS verkställs

Genomgång av öppna
ärenden där förvaltningen
har ett uppdrag

Totalundersökning

Kvartalsvis

Nämndsekreterare

KSau

Medel

Ärendehantering:
Uppföljning av öppna
ärenden/ansvarig handläggare

Genomgång av öppna
ärenden i W3D3:

Totalundersökning

Kvartalsvis

Registrator

Ansvarig chef

Medel

Har ärendet en ansvarig
handläggare?
Handläggningstid, rimlig?
Finns det handläggare som
har slutat som fortfarande
står som ansvarig
handläggare?
Receptionen:
Uppföljning av behörigheter av
utlämnade taggar

Genomgång av behörighet
Stickprov
till utlämnade taggar
föregående månad – stämma
av mot lämnade uppgifter
vid beställning av tagg gjord
av ansvarig chef

Månadsvis

Huvudadministratörer i
systemet

Kommunikationschef

Medel

IT:
Inaktivitetskontroll AD

Kontroll senaste aktivitet

Rapporter ur
systemen

1 gång per
månad

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel

IT:
Serverrum

Visuell kontroll av utrustning Kontrollera
i serverrum
statuslampor
mm

1 gång per
vecka

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel - hög

(måndag)

15
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Driftskontroll

Kontroll av drift, nätverk
och säkerhet

Genomgång av Mat & Måltiders
Kontroll av dokument samt
egenkontroll livsmedelshygien, inkl. att planerade utbildningar
Specialkost.
genomförts.

Kontroll av
Dagligen
inkommande
(vardagar)
driftinformation
från systemen

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Genomgång av årligen
dokumentation i
teams.

Ansvarig
kökschef

Måltidschef

Medel

12
(möjlig/allvarlig)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2021/3

Kommunstyrelsens investeringar åren 2021 - 2023
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för investeringar 2021 - 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringsram 2021 uppgår till 9 145 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till investeringsplan. Summan i förslaget är
11 144 tkr och överstiger alltså ramen med 1 999 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar
förvaltningen att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade
ramen. Risken att organisationen gör av med mer medel än den tilldelade ramen är
ändå mycket liten. Kommunstyrelsen får dessutom vid i stort sett varje sammanträde
en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett
håller sig inom ramen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-18
Protokollsutdrag Au § 9/2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-18
Handläggare

Anders Nordling
0151- 14110
Anders.nordling@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/3

Kommunstyrelsens investeringar åren 2021-2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för investeringar 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringsram 2021 uppgår till 9 145 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till investeringsplan. Summan i förslaget är
11 410 tkr och överstiger alltså ramen med 2 265 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar
förvaltningen att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade
ramen. Risken att organisationen gör av med mer medel än den tilldelade ramen är
ändå mycket liten. Kommunstyrelsen får dessutom vid i stort sett varje sammanträde
en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett
håller sig inom ramen.
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KS Investeringsplan 2021-2023
Förslag , tkr
Investeringsprojekt
KS investeringsram, enl kf-beslut
Inom investeringsram
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Centrumförnyelse; inventarier bibliotek, Digidelcenter mm
Dagvattendiken
Datainvestering admistration reinv.
Digitala vägskyltar
Digitalisering kommunikationsenheten
Digitalisering skolan
Inventarier, konferensrum, slottet mm
Lokala utvecklingsplaner i kommunen
Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)
Parker & rekreatinsområden (lek, bad, park & utsmyckning)
Trygghetsvandringar
Kök och restauranger
Utrustning gymnastikhallar mm
Väg Baggetorps nya område
Väg Brene
Summa
Diff jämfört med investeringsram

Förslag

Drift

2021 ej i ram
tkr
tkr
9 145

700
600
500
600
1450
0
1400
120
140
3 200
2250
200
150
100

11 410
-2 265

45
64

Förslag

Drift

Förslag

2022 ej i ram
tkr
tkr
9 145

500

500

500
600
50
0
1400
120
140

0
600
0
0
1400
0
140

45
64

400
200
150
100

64

4 160
4 985

Drift

2023
ej i ram
tkr
tkr
9 145

45
64

400
150
100

64

3 290
5 855

64

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. I den slutliga beredningen har
även kommunledningsgruppen deltagit.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Investeringar är ofta en möjlighet för förvaltningen att göra sådant som ger mer
långsiktigt värde för kommunen och dess utveckling. Att det finns en väl tilltagen
investeringsram är därför välkommet. Det är också bra att marginalen till ramen är så
pass stor att det är relativt enkelt att göra omprioriteringar.
Ett annat perspektiv är det demokratiska, att de investeringar som kommunstyrelsen
beslutar ska genomföras. Där visar utfallet historiskt att förvaltningen ofta är ganska
långt från att genomföra alla investeringar, oftast helt enkelt av resursskäl. Så länge
det ser ut så med styrelsens goda minne är det inget större problem men det kan finnas
skäl att diskutera om det borde förändras.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsramen för kommunstyrelsen är beslutad av fullmäktige och förslaget
innebär inga ytterligare inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
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.

Att kommunen har en beslutad
investeringsram och att förvaltningen håller
sig inom den bidrar till en ekonomi i balans.

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.

Fler av de enskilda poster som ingår i
investeringsplanen bidrar till hög livskvalitet
och förbättrad 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.

"[Klicka och skriv]"

Fler av de enskilda poster som ingår i
investeringsplanen bidrar till god hälsa och
välbefinnande.
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"[Klicka och skriv]"

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

"[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?

Investeringsplanen innehåller en rad olika poster och de berör i varierande
grad olika grupper av barn och ungdomar.
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?

Eftersom investeringsplanen innehåller så många poster påverkar de villkoren
för barn och ungdomar på olika sätt. Ett mer precist svar på frågan skulle
kräva en djupare analys.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Det är svårt att svara ja eller nej på den frågan, eftersom investeringsplanen
innehåller så många poster. Ett precist svar skulle kräva en djupare analys.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

11

2021-01-12

(28)

KS 2021/3

Au § 9

Kommunstyrelsens investeringar åren 2021 - 2023
Arbetsutskottets beslut
l. Arbetsutskottet uppdrar till samhällsbyggnadsfårvaltningen att revidera
investeringsplanen till kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari, med
avseende på posten om en pumptrack som är felaktig och ska tas bort.
Förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för investeringar 2021 - 2023 .

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringsram 2021 uppgår till 9 145 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till investeringsplan. Summan i förslaget är
11 144 tkr och överstiger alltså ramen med l 999 tkr. De senaste årens erfarenheter är
att organisationen har resursmässigt svårt att göra av med alla medel och därför menar
förvaltningen att det är onödigt att prioritera bort behov ända ner till den beslutade
ramen. Risken att organisationen gör av med mer medel än den tilldelade ramen är
ändå mycket liten. Kommunstyrelsen får dessutom vid i stort sett varje sammanträde
en redovisning av utfallet och har därför kontroll på att investeringarna totalt sett
håller sig inom ramen.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) gör ett tilläggsyrkande, att arbetsutskottet uppdrar till
samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera investeringsplanen till kommunstyrelsens
sammanträde den 25 januari, med avseende på posten om en pumptrack som är
felaktig och ska tas bort.

Propositionsordning
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 2020-11-27

Justerandes sign

Utdrags best y rkan de
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2021-01-12

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.
Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

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

Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S),
Charlotte Prennfors (M)
Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne laktlund, tf samhällsbyggnadschef

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

1-22

Sekreterare
Emma Bergström
Ordförande
Anneli Bengtsson
Justerande
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

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

J usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2021/4

Efterskänkning av hyra till Vingåkers volleybollklubb
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran till Vingåkers volleybollklubb året
2020 med 14 405 kr samt ge föreningen hyresbefrielse resterande tid av år 2020.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktige 2020-04-20 Kf § 27 KS 2020/232 togs beslut att;
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att 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,
Vingåkers volleybollklubb inkom 2020-11 24 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben hyra för Vingåkers sporthall året 2020.
Vingåkers volleybollklubb menar att klubben på grund av de restriktioner som
uppkommit till följ av Covid- 19 missat stora publikintäkter samt att betydande
sponsorer har hoppat av.
Vingåkers volleybollklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 14 405 kr samt
önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-09
Protokollsutdrag kf § 27/2020
Beslutet skickas till
Vingåkers volleybollklubb
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-09
Handläggare

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

KS 2021/4

Efterskänkning av hyra för Vingåkers Volleybollklubb
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. att efterskänka hyran till Vingåkers volleybollklubb året 2020 med 14 405 kr samt
ge föreningen hyresbefrielse resterande tid av år 2020.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktige 2020-04-20 Kf § 27 KS 2020/232 togs beslut att;
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att 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,
Vingåkers volleybollklubb inkom 2020-11 24 med en önskan om att Vingåkers
kommun efterskänker klubben hyra för Vingåkers sporthall året 2020.
Vingåkers volleybollklubb menar att klubben på grund av de restriktioner som
uppkommit till följ av Covid- 19 missat stora publikintäkter samt att betydande
sponsorer har hoppat av.
Vingåkers volleybollklubb ansöker om efterskänkning av hyran med 14 405 kr samt
önskar hyresbefrielse resterande tid av år 2020.

Ärendets beredning
Kultur- och fritidschefen har berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Ett aktivt föreningsliv har en positiv påverkan på hälsan och välbefinnandet för våra
medborgare. Att skapa goda förutsättningar för våra föreningar att lyckas genomföra
planerade sammankomster är av stor vikt.
Under detta år har Vingåkers Volleybollklubbs träningar och elitmatcher gått på
sparlåga och inkomster som föreningen tidigare kunde räkna med kring evenemangen
har uteblivit. Samtidigt har Vingåkers volleybollklubbs utgifter inte minskat.
Att låta Vingåkers Volleybollklubb få efterskänkning med hyran bör ses som en liten
uppmuntran för det oerhört viktiga arbete som vår driftiga förening gör för kommunen
och dess invånare.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kultur-och fritidschef
Kultur- och fritidsnämnden
Kommmunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Elin Pettersson
Kultur- och fritidschef
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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]"

Föreningslivet gynnar barn och ungdomars
behov av rörelse och aktivitet

Föreningslivet bidrar till bygden är aktiv.

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]"

Föreningslivet och VVK bidrar till välbefinnande
genom rörelse och engagemang.
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

38
(54)

Kf § 27

KS 2020/232

Atgärder för att mildra effekter för lokala företag och
föreningar med anledning av Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd eller bolag som bereder ärenden
om nedan uppräknade taxor och avgifter har mandat att besluta om nedsättning
eller efterskänkande av dem, utifrån vad som kan vara motiverat med hänsyn till
konsekvenser av Corona/Covid 19.
a. Renhållningstaxa
b. Taxa för kommunens allmänna vatten - och avloppsanläggning
c. Taxa för grävning och återställande av kommunens mark
d. Taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa
e. Taxa för räddningstjänstens tillsyn och servicearbeten
f. Taxa för sotning och brandskyddskontroll
g. Taxa för tillsyn av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt handel med vissa receptfi'ia läkemedel
h. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
l. Taxa och tidsfrister avseende Lagen om skydd mot olyckor
J. Taxa på markarrenden samt hyror i kommunägda lokaler och anläggningar
k. Taxa enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
I. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens
tillämpningsområde
m. Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
2. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna vid tillämpningen av taxor som
utgångspunkt ska vid behov efterskänka avgifter för lokala företag och föreningar
så länge behovet är påkallat och att detta inte gäller kommunala bolag,
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens stöd till föreningslivet, inklusive
sponsring, ska anpassas för att underlätta lokala föreningars situation.
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 valje enskilt fall, så länge behovet är påkallat,
5. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att vid behov
efterskänka hyra för arrenden samt lokaler för företag och lokala föreningar, efter
en individuell prövning i valje enskilt fall, så länge behovet är påkallat,
6. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder möjlighet att förlänga
tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är lagligen möjligt så länge
behovet är påkallat,
7. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens nämnder 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,
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
buffelt om 7,5 mkr som avsatts i budget 2020 och som kommunstyrelsen förfogar
över, samt
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för att vid varje
sammanträde i fullmäktige redovisa hur utfallet har blivit av besluten ovan för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-20

39
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respektive punkt och sammantaget, och att föreslå kommunfullmäktige om det
tillfälliga regelverket ska fOltsätta gälla eller upphöra vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.

Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande corona/covid 19 behöver kommunen se över vad kommunen kan
göra för att underlätta för det lokala näringslivet samt föreningar. Företagen drabbas
hårt av omständigheterna och uteblivna hjälpinsatser kan få förödandes konsekvenser
såsom företagsnedläggningar och förlorade arbetstilIfålIen. Därav har Vingåkers
kommun gått igenom sin verksamhet avseende vad som kortsiktigt kan göras för att
hjälpa företagen och föreningarna till en bättre likviditet samt vilka åtgärder som kan
frigöra tid .

Inlägg
Anneli Bengtsson (S), Robert Davidsson (C) och Charlotte Prennfors (M)
yttrar sig i ärendet.

Yrkanden
Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall på förslag till beslut med ändringen att i
beslutspunkt 2 och 5 ta bort att nämnderna ska kunna bevilja anstånd/förlänga
betalningstider. Anneli Bengtsson (S) gör också ett tilläggsyrkande på beslutspunkt 9,
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige om det tillfålliga rege lverket ska
fOltsätta gälla eller upphöra vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Ordförande yrkar avslag på beslutspunkt 10, att paragrafen justeras omedelbart.
Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall på förslag till beslut samt till Anneli Bengtsson
(S) ändringsyrkande och tilläggsyrkande.
Robert Davidsson (C) yrkar bifall på förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag på propositionsordning. Först tar
kommunfullmäktige ställning till förslag till beslut, sedan till tilläggsyrkandena på
beslutspunkt 2 och 5, sedan till tilläggsyrkandet på beslutspunkt 9 och därefter till
avslagsyrkandet på beslutspunkt 10.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.
Ordförande finner kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsyrkandet på
beslutspunkt 9.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla ändringsyrkandena på
beslutspunkt 2 och 5.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå beslutspunkt 10.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03 -29

l~;""

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdatum

.'

,

2020-04-20

30
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Tid och plats

Måndagen den 20 april 2020, kl. 14.00 - 15:25, Stora salen, Abrogården i Vingåker.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

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

Paragrafer

Övriga deltagare

Elin Höghielm, ekonomichef § 25
Sören Ericsson , ordförande i
kommunrev isionen § 26
Anna Olsson, sekreterare

23-38

Datum för justering
Sekreterare

Ordförande

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

Kommunful lmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-20

Datum för anslagsuppsättande

2020-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommu~~~~er

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

~ te

Uff

..

~tf//.
n...
Anna Olsson

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2021/5

Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelse inom
Vingåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram specifika
planer för var och en av de i planen beskrivna trygghetspunkterna och att dessa
specifika planer biläggs Plan för trygghetspunkter senast den 30 juni 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska återrapportera de
framtagna planerna på kommunstyrelsens sammanträden den 7 juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt 2 kap 2 § i samma lag ska kommuner med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
I den risk- och sårbarhetsanalys som Vingåkers kommun har tagit fram finns risker
beskrivna som visar att det vid extraordinära händelser, till exempel allvarliga olyckor,
oväder eller utrymningsbehov, kan uppstå situationer då människor kommer i behov
av mat, värme, vatten och information samt möjlighet till övernattning. För att möta
dessa behov har kommunen identifierat samlings- och informationsplatser, så kallade
Trygghetspunkter, inom kommunens geografiska område.
Bifogad Plan för trygghetspunkter är framtagen för att mot ovanstående bakgrund
minska sårbarheten i Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-27
Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser inom Vingåkers kommun
Protokollsutdrag Au § 11/2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-27
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/5

Plan för trygghetspunkter vid extraordinär händelse
inom Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1.

Kommunstyrelsen antar Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelse
inom Vingåkers kommun.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram
specifika planer för var och en av de i planen beskrivna trygghetspunkterna
och att dessa specifika planer biläggs Plan för trygghetspunkter senast den 30
juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt 2 kap 2 § i samma lag ska kommuner med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
I den risk- och sårbarhetsanalys som Vingåkers kommun har tagit fram finns risker
beskrivna som visar att det vid extraordinära händelser, till exempel allvarliga olyckor,
oväder eller utrymningsbehov, kan uppstå situationer då människor kommer i behov
av mat, värme, vatten och information samt möjlighet till övernattning. För att möta
dessa behov har kommunen identifierat samlings- och informationsplatser, så kallade
Trygghetspunkter, inom kommunens geografiska område.
Bifogad Plan för trygghetspunkter är framtagen för att mot ovanstående bakgrund
minska sårbarheten i Vingåkers kommun.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg, kommunchef och representant från Vingåkers
kommunfastigheter. I den slutliga beredningen av ärendet har även
kommunledningsgruppen deltagit.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Att ha en Plan för trygghetspunkter är en del i krisberedskapen. Att ha en beslutad
plan för utrymning höjer nivån ytterligare genom att det redan i förväg finns en
genomarbetad plan för vad som ska göras om behov vid en extraordinär händelse
plötsligt uppstår för människor att samlas eller få stöd av olika slag. Det är bra i sak
och skapar dessutom ökad trygghet för de som på olika sätt berörs av krissituationer
och arbetet med dem.
När planen har beslutats behöver processen fortsätta genom att de förvaltningar som
disponerar lokalerna tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg förbereder
lokalerna så att de snabbt kan tas i bruk som trygghetspunkter när behovet uppstår.
I den bifogade planen presenteras de kommunala lokaler som föreslås bli
trygghetspunkter. De bör kompletteras med lokaler som också lämpar sig men som
ägs av andra än kommunen. Särskilt angeläget är det i de geografiska delar av
kommunen där det inte är tillräckligt med kommunalt ägda lokaler för att fylla
behovet. Arbetet med att skriva avtal för sådana lokaler kommer att göras som en
fortsättning sedan den bifogade planen har beslutats.

Ekonomiska konsekvenser
Det är förenat med vissa begränsade kostnader att förbereda de olika lokalerna för att
snabbt kunna tas i bruk som trygghetspunkter när behovet uppstår. Dessutom kan det
följa vissa kostnader genom de avtal som förvaltningen hoppas kunna teckna med
ägarna till andra lokaler än kommunala som lämpar sig för att använda som
trygghetspunkter. Det bedöms dock stanna vid relativt små kostnader totalt och får
hanteras inom ram.
Den större kostnad som kan bli aktuell är om det visar sig finnas behov av portabel
reservkraft att kunna transportera till någon eller några trygghetspunkter. Frågan om
en sådan investering får prövas i ett separat ärende och då tas beslut om kostnaden.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
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Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser inom Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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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]"

Vid extraordinär händelse ska kommunen
säkerställa att invånare inom
Vingåkersbyggden har tillfredställande och
likvärdig skydd och service.

Se bilaga Agenda 2030: mål 11.
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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]"
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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]"

I mål 11 ingår Att kommunerna utvecklar
samhällets beredskap mot olyckor
och kriser och arbetar med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder, arbetar med
samordning och samverkan.
Förebygga och hantera olyckor och kriser, bidrar
till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
följer upp och utvärderar samhällets
krisberedskapsarbete och ser till att utbildning
och övningar kommer till stånd inom området.
Minska antalet dödsfall och antalet människor
som drabbas av katastrofer, inklusive
vattenrelaterade katastrofer.
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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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Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunstyrelsen antar Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelse inom
Vingåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram specifika
planer för var och en av de i planen beskrivna trygghetspunkterna och att dessa
specifika planer biläggs Plan för trygghetspunkter senast den 30 juni 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaItningen ska återrapportera de
framtagna planerna på kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt 2 kap 2 § i samma lag ska kommuner med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
I den risk- och sårbarhetsanalys som Vingåkers kommun har tagit fram finns risker
beskrivna som visar att det vid extraordinära händelser, till exempel allvarliga olyckor,
oväder eller utrymningsbehov, kan uppstå situationer då människor kommer i behov
av mat, värme, vatten och information samt möjlighet till övernattning. För att möta
dessa behov har kommunen identifierat samlings- och informationsplatser, så kallade
Trygghetspunkter, inom kommunens geografiska område.
Bifogad Plan för trygghetspunkter är framtagen för att mot ovanstående bakgrund
minska sårbarheten i Vingåkers kommun.

Yrkanden
Ordförande gör ett tilläggsyrkande, att kommunledningsförvaltningen ska
återrapportera de framtagna planerna på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni
2021.

Propositionsordning
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-27
Plan för trygghetspunkter vid extraordinära händelser inom Vingåkers kommun

J usterandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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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

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

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

Ralf Hedin, kommunchef
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

1-22

Sekreterare

Emma Bergström
Ordförande

Anneli Bengtsson
Justerande

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

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
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Trygghetspunkter

Trygghetspunkter är en del av en kommuns krisberedskap. De är platser där
kommunen har förberett för att invånarna ska kunna få olika former av hjälp i en
krissituation. Det kan gälla till exempel information, värme, dricksvatten, lättare
förtäring, övernattning, psykosocialt krisstöd eller enklare sjukvård. De kan också
användas som uppsamlingsplatser vid beslut om storskalig utrymning.
Trygghetspunkter inrättas ofta i äldreboenden, skolor, sportanläggningar,
församlingshem och liknande eftersom sådana lokaler ofta har tillgång till telefoni,
hygienutrymmen, kök, större ytor och kanske reservkraft.

2

Behovet av trygghetspunkter i Vingåkers
kommun

Varje kommun ska identifiera och analysera risker och sårbarheter och
sammanställa dem i en rapport. Det framgår av lag (SFS 2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Utifrån en sådan analys konstaterade Vingåkers kommun att långvariga elavbrott
är ett relativt sannolikt scenario som dessutom kan få allvarliga konsekvenser,
särskilt om det inträffar vintertid. Kommunen beslutade därför att sätta in
reservkraft i fler kommunala fastigheter. Att införa trygghetspunkter är också ett
sätt att minska konsekvensen av långvariga elavbrott.

3

Trygghetspunkter inom Vingåkers kommun

Trygghetspunkter bör om möjligt finnas fördelade över hela kommunens
geografiska yta.

2
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Följande objekt ska vara förberedda för att fungera som trygghetspunkter i
Vingåkers kommunen:
•

Humlegården och Ekgården

•

Slottsskolan F6 och 7-9

•

Högsjöskolan

•

Baggetorps förskolan

•

Marmorbyns skola

•

Sävstaskolan/Äppellundens förskola

•

Förskola och gymnastiksal i Österåker

Det finns också objekt som inte ägs av kommunen men som det kan finnas skäl
för kommunen att i samarbete med ägaren pröva som trygghetspunkter. Det gäller
till exempel bygdegårdar, hotell och andra boenden eller större
verksamhetslokaler. I synnerhet gäller det i geografiska områden där kommunen
själv inte förfogar över lämpliga lokaler.

4

Ansvar för trygghetspunkter

Det är kommunens säkerhetsstrateg som tillsammans med den som ansvarar för
den ordinarie verksamheten vid en trygghetspunkt som ska se till att lokalen är
förberedd för att tas i bruk som en trygghetspunkt. I det ligger att det ska finnas
en plan för vilka typer av stöd som ska kunna ges, hur arbetet ska vara organiserat,
hur olika ytor ska användas samt hur ordning och säkerhet ska upprätthållas. Det
ingår också att säkerställa utbildning för dem som kan komma att få uppgifter vid
en trygghetspunkt.
Under en kris är det den ordinarie verksamheten som ansvarar för verksamheten
vid en trygghetspunkt, om inte kommunens krisledning har beslutat att någon
annan ska ha ansvaret.
Beslut om att aktivera en trygghetspunkt tas av kommunens krisledning. Samtidigt
ska beslut tas om hur information om det och vad det innebär ska kommuniceras.
Beslut om att avaktivera en trygghetspunkt tas också av kommunens krisledning.
Då ska beslut samtidigt tas om hur avvecklingen ska gå till och hur erfarenheter
från dess användning ska dokumenteras.

3
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5

Mer om kapaciteten på en trygghetspunkt

För att en trygghetspunkt ska kunna fungera som det är tänkt ska det i varje sådan
lokal finnas viss utrustning, alternativt en tydlig plan för hur den ska ordnas vid en
kris. Det gäller
-

6

Plan för trygghetspunktens användning
RAKEL-mobil
Hjärtstartare
Mat
Vatten, inkl. plan för vattentank från Sörmland vatten
Städmateriel

Bilagor

Plan för varje trygghetspunkt ska tas fram och biläggas denna plan senast den 30
juni 2021.

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks §

KS 2021/6

Plan för utrymning för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar Plan för utrymning för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt 2 kap 2 § i samma lag ska kommuner med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
I den risk- och sårbarhetsanalys som Vingåkers kommun har tagit fram finns risker
beskrivna som kan resultera i händelser som innebär att kommunen behöver
genomföra en utrymning. Det kan vara till exempel brand i byggnader, skogsbrand
eller översvämning, en olycka med farligt gods på väg eller järnväg med utsläpp av
farliga ämnen, hot i olika former eller omfattande elavbrott i kombination med kyla
och stormar samt värmebölja.
Bifogad plan för utrymning är framtagen för att mot ovanstående bakgrund minska
sårbarheten i Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-30
Plan för utrymning för Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-10-30
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/6

Plan för utrymning för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta
1.

Kommunstyrelsen antar Plan för utrymning för Vingåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt 2 kap 2 § i samma lag ska kommuner med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
I den risk- och sårbarhetsanalys som Vingåkers kommun har tagit fram finns risker
beskrivna som kan resultera i händelser som innebär att kommunen behöver
genomföra en utrymning. Det kan vara till exempel brand i byggnader, skogsbrand
eller översvämning, en olycka med farligt gods på väg eller järnväg med utsläpp av
farliga ämnen, hot i olika former eller omfattande elavbrott i kombination med kyla
och stormar samt värmebölja.
Bifogad plan för utrymning är framtagen för att mot ovanstående bakgrund minska
sårbarheten i Vingåkers kommun.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg och kommunchef. I den slutliga beredningen
har även kommunledningsgruppen deltagit.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Att ha en plan för utrymning är en del i krisberedskapen. Kommunen har på senare år
tydligt höjt kompetensen i att hantera kriser. Att ha en beslutad plan för utrymning
höjer nivån ytterligare genom att det redan i förväg finns en genomarbetad plan för
vad som ska göras om behov av utrymning plötsligt uppstår. Det är bra i sak och
skapar dessutom ökad trygghet för de som på olika sätt berörs av krissituationer och
arbetet med dem.

Ekonomiska konsekvenser
Att besluta planen innebär i sig inga kostnader. Som en följd av den kan det vara
motiverat att utbilda medarbetare och förtroendevalda, och att genomföra utbildningar
tillsammans med räddningstjänsten mfl. I samband med det kan mindre kostnader
uppstå, som i så fall får hanteras när sådana insatser ska beslutas.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för utrymning för Vingåkers kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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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]"

Vid extraordinär händelse ska kommunen
säkerställa att invånare inom
Vingåkersbyggden har tillfredställande och
likvärdig skydd och service.

Se bilaga Agenda 2030: mål 11.
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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]"
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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]"

I mål 11 ingår Att kommunerna utvecklar
samhällets beredskap mot olyckor
och kriser och arbetar med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder, arbetar med
samordning och samverkan.
Förebygga och hantera olyckor och kriser, bidrar
till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
följer upp och utvärderar samhällets
krisberedskapsarbete och ser till att utbildning
och övningar kommer till stånd inom området.
Minska antalet dödsfall och antalet människor
som drabbas av katastrofer, inklusive
vattenrelaterade katastrofer.
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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?

Om det blir nödvändigt att genomföra en utrymning berörs de barn och
ungdomar som omfattas av utrymningen. Mer allmänt innebär att det finns en
förberedd plan för utrymning en ökad säkerhet för alla.

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

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

Planen är allmänt hållen och lyfter inte fram några specifika grupper alls.

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

Planen gäller lika för alla.
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1

Inledning

Med utrymning avses i denna plan en förflyttning av människor och husdjur för
att skydda deras liv och hälsa. Fokus ligger på utrymning av människor eftersom
husdjur juridiskt räknas som egendom. Erfarenheter visar dock att människor inte
vill utrymma utan sina husdjur, så även de bör beaktas i utrymningsplaneringen.
Med storskalig utrymning menas en utrymning som omfattar en stadsdel eller ett
kvarter snarare än ett enskilt bostadshus. Den storskaliga utrymningen kan
därmed omfatta samhällsviktiga funktioner som t. ex. äldreboende, skolor,
förskolor, sjukhus, men också kommersiella och industriella funktioner.
Utrymning genomförs om en händelse har inträffat som innebär att det är fara för
människors liv eller hälsa att stanna i området eller om det finns överhängande
risk för en sådan händelse. Räddningstjänsten, polisen respektive länsstyrelsen kan
utifrån olika lagar fatta beslut om utrymning. I ett akut läge utrymmer
verksamheten själv sina lokaler.
Exempel på händelser som kan föranleda utrymning är brand i byggnad eller skog,
översvämning, olycka med farligt gods på väg eller järnväg, olycka vid farlig
verksamhet med utsläpp av farliga ämnen, omfattande elavbrott i kombination
med kyla, värmebölja och hot om sprängdåd etc.
För att kommunen ska kunna hjälpa de utrymmande med olika behov behöver
uppsamlings-, utrymnings- och mottagningsplatser upprättas. Platserna ska
erbjuda alltifrån information, registrering, transport och tillfälligt boende. För att
förflyttningen ska gå smidigt krävs planering av transport och logistik.
Samverkansbehovet kring en utrymning är stort med många inblandade aktörer
som behöver koordinera sina åtgärder.

2

Utrymningens faser

En utrymning består av fyra faser:
- Initiera
- Utrym
- Inkvartera
- Återflytta
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2.1

Utrymning initieras

I Sverige får beslut om beordrad eller rekommenderad utrymning fattas av ett
fåtal funktioner:
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är det i första hand
räddningsledaren som kan beordra utrymning av ett område. I andra hand kan
beslutet tas av en myndighet som har övertagit ansvaret för den kommunala
räddningstjänsten, en kommunal nämnd eller en länsstyrelse.
Polisen kan enligt polislagen (SFS 1984:387) fatta beslut om utrymning vid särskilt
hotfulla situationer.
Länsstyrelsen kan fatta beslutet vid höjd beredskap enligt förordningen (SFS
2006:639) om utrymning och inkvartering med mera under höjd beredskap.
I ett akut läge utrymmer verksamheten själv sina lokaler.
När ett beslut om utrymning har eller kan komma att fattas ska kommunen
genom en bedömandegrupp (se kommunens krisledningsplan) ta ställning till om
krisledningsorganisationen ska aktiveras, om det inte redan har skett.
Informationsbehovet före, under och efter en utrymning är mycket omfattande
För att människor ska följa beslutet är det viktigt att de får information om vad
som har hänt, varför de ska utrymma och hur det ska gå till.
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2.2

Utrymning genomförs

I kommunens uppgifter ingår att samordna den lokala krishanteringen och ta
ansvar för samtliga människor som bor, verkar eller vistas inom det geografiska
området. Det innebär bland annat att när en utrymning har initierats ansvarar
kommunen för utrymning, mottagning och inkvartering av de utrymda.
Räddningstjänst, polis och länsstyrelse kan också ha viktiga roller i samband med
en utrymning. Samarbetet med dessa är därför av stor vikt.
Utrymning bör om möjligt ske till de trygghetspunkter som kommunen har
beslutat om. De kan också användas som samlingsplatser inför större utrymning
till andra kommuner.
Hur en utrymning åskådliggöras kan förenklat åskådliggöras med en bild:
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2.3

Inkvartering av de utrymda

Inkvarteringsskedet omfattar de utrymdas tillfälliga boende fram tills återflyttning
är aktuell.
Om inkvartering ska göras vid trygghetspunkter genomförs den enligt planen för
respektive trygghetspunkt. Om inkvartering ordnas på annat sätt får motsvarande
behov för de utrymda och av personal anpassas efter förutsättningarna i det
enskilda fallet.

Det är Polisen som är ansvarig för registrering av utrymda personer.
Registreringen kan göras på plats på trygghetspunkter/ mottagningsplatser.
Registrering sker både för att underlätta myndigheternas arbete med att hjälpa
dem som utrymts och för att människor ska kunna få tag i sina anhöriga.

2.4

Återflytt för de utrymda

Återflyttningsskedet sträcker sig från att beslut om återflyttning har tagits till dess
de utrymda har återvänt. Den som fattat beslut om att utrymning ska genomföras
är också ansvarig för att fatta beslut om att återflytt till det drabbade området kan
ske. Beslut om återflyttning ska vara koordinerat med involverade aktörer. Planera
för resurser och åtgärder för återflyttning kan vara lika omfattande som vid själva
utrymningen.
En lång rad faktorer är viktiga inför och under en återflytt. Bland dem finns till
exempel:
-

Fortlöpande information till allmänheten och berörda verksamheter
Säkerställande av infrastruktur
Återupptagande av vård, skola, omsorg mm
Bistånd till människor med särskilda behov
Frågor om ekonomisk och annan ersättning
Utvärdering av arbetet med utrymningen
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3

Utbildning och övning

En utrymning är en krävande åtgärd på flera sätt. Det är därför angeläget att
berörda aktörer kontinuerligt utbildas och övas i hur en utrymning förbereds,
genomförs och efterarbetas.
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4

Bilaga

Evakuering – checklista
Att vara tvungen att evakueras från sitt hem är något vi alla vill slippa. Om tillfället
ändå dyker upp då du måste evakuera din bostad är det bra att vara förberedd
med vad som ska tas med från hemmet. En evakuering kan ske
snabbt och vara till ett skyddsrum eller bara bort från området du befinner dig i.
Vid en evakuering kan det därför vara svårt att få med sig krislådor och mycket
saker som annars kan behövas hemma vid en krissituation.
Nedan följer en kort checklista över saker och ting som kan vara viktiga att ta med
sig vid en evakuering. Listan är bara en vägledning eftersom en exakt lista över
vad som bör tas med beror på omständigheterna.
Legitimation för samtliga familjemedlemmar (pass/ID-kort/körkort)
Pengar (kontanter/kontokort)
Mobiltelefon + laddare
Nycklar
Mediciner
Kylväska till mediciner som ska förvaras svalt
Mat och dryck
Ett par ombyten till samtliga familjemedlemmar
Om bostaden riskerar att förstöras kan värdefulla föremål som foton
och smycken tas med.
Kramdjur till barnen för att skapa trygghet
Om husdjur finns i familjen måste även mat, medicin, bur och
filt/värmekälla för husdjuret planeras.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2020/665

Svar på revisionsrapport om granskning av hantering av
bilar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att senast 202105-31 ta fram förslag till kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering
av kommunens fordon.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av hanteringen av kommunens bilar
läggs in i samtliga nämnders internkontrollplan, efter att kommunövergripande
regler och riktlinjer antagits.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens hantering av bilar och föreslagit åtgärder på de
brister som identifierats. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
åtgärder i enighet med revisorernas förslag och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering av kommunens fordon. Samt
att uppföljning av hanteringen av kommunens bilar läggs in i samtliga nämnders
internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-22
Revisionsrapport om hantering av bilar
Beslutet skickas till
Revisorerna
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-22
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-15146
susanne.jaktlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/665

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att senast
2021-05-31 ta fram förslag till kommunövergripande regler och riktlinjer för
hantering av kommunens fordon.
3. Uppföljning av hanteringen av kommunens bilar läggs in i samtliga nämnders
internkontrollplan, efter att kommunövergripande regler och riktlinjer antagits.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens hantering av bilar och föreslagit åtgärder på de
brister som identifierats. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
åtgärder i enighet med revisorernas förslag och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering av kommunens fordon. Samt
att uppföljning av hanteringen av kommunens bilar läggs in i samtliga nämnders
internkontroll.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av t.f. samhällsbyggnadschef i samråd med gruppchef för tekniska
enheten. Synpunkter har även inhämtats från ekonomichef och socialchef.
Personalchef och IT/Kommunikationschef har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
År 2016 gjorde revisorerna en granskning av kommunens hantering av de bilar som
ingår i bilpoolen, men inte övriga bilar. Vid otillräcklig internkontroll finns risk för
både förtroendeskada och ekonomisk skada, varvid revisorerna funnit det motiverat att
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genomföra en översiktlig granskning av hanteringen av samtliga bilar som hanteras av
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. PwC fick i
uppdrag att genomföra granskningen och den sammanfattande bedömningen är att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer den interna kontrollen
avseende hanteringen av kommunens bilar. Granskningen har omfattat fyra
revisionsfrågor. En av dem bedöms som uppfylld, två som delvis uppfyllda och en har
bedömts som ej uppfylld. Rapporten hanterades på revisorernas möte den 14 oktober
och överlämnades till kommunstyrelsen och nämnderna med rekommendationer på
åtgärder. Revisorerna har begärt svar senast den 15 februari 2021.
Revisionen har med bakgrund av granskningen gett följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
•

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

•

Säkerställa att förteckningen över kommunens fordon är uppdaterad och
avstämd mot Transportstyrelsens register. Datering och notering om namn och
befattning på den som gjort avstämning bör anges. Överväg att systematiskt
och regelbundet genomföra inventering av kommunens samtliga fordon.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att förslagen som lämnats är bra och föreslår följande svar till
revisorerna.
Kommunstyrelsen ser att revisionens rekommendationer är bra och helt i linje med
kommuns kvalitetssäkringsarbete. Kommunövergripande regler och riktlinjer för
hantering av kommunens fordon kommer att tas fram under 2021. För att underlätta
administrationen och säkerställa att körjournaler upprättas, kommer digitala
körjournaler införas. Projektet är redan påbörjat och upphandling kommer göras under
våren 2021. Uppföljning av nämndernas hantering av kommunens bilar kommer
läggas in i internkontroll planen när riktlinjerna antagits.
Uppdatering av förteckningen över kommunens fordon är genomförd. För att
säkerställa att förteckningen hålls uppdaterad har översynen lagts in i tekniska
enhetens egenkontrollplan. Även denna punkt kommer kontrolleras i
kommunstyrelsens internkontroll.
Ekonomiska konsekvenser
Att följa revisorernas rekommendationer ger inga ekonomiska konsekvenser mer än
marginellt ökade arbetsinsatser.
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Att införa digitala körjournaler ger en viss ökad kostnad per bil. Beräknad kostnad
1200 kr per bil/år.
Bilagor
Rapport -Granskning av hantering av bilar
Revisionsrapport - Hantering av bilar
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Revisorerna
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
t.f. förvaltningschef
Kultur & Samhällsbyggnadsförvaltningen
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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.

Minskar risken för ekonomisk skada

"[Klicka och skriv]"

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.

"[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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Revisorerna

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Hantering av bilar

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

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

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

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

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

•

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

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Granskning av hantering av
bilar". Rapporten har hanterats på revisorernas möten den 14 oktoberber och överlämnas
härmed för åtgärder. Svar önskas senast 2021-02-15 till revisorerna.
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Inledning
Bakgrund
Vingåkers kommun innehar flera fordon . Hanteringen av de bilar
som ingår i bilpoolen granskades 2016, men inte övriga bilar. Det är
risk både för förtroendeskada och ekonomisk skada om den interna
kontrollen inte är tillräcklig avseende hanteringen av dessa .

Utifrån denna bakgrund har revisorerna funnit det motiverat att
genomföra en översiktlig granskning av hanteringen av bilar i
Vingåkers kommun .
Syfte och revisionsfrågor
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
säkerställer den interna kontrollen avseende bilar som kommunen
äger.

Revisionsfrågor:

•

Finns förteckning över kommunens bilar såväl de som ingår i
bilpoolen som övriga oavsett om de är leasade eller ägda?
Stämmer förteckningen överens med uppgifterna i
trafikregistret?
Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför
bilpoolen avseende körjournaler, köp , försäljning ,
utrangering?
Finns det några förmånsbilar?

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

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld .
Det finns en förteckning över kommunens bilar som tillhandahålls av tekniska verksamheten . Denna innefattar såväl leasade som äga fordon . Förteckningen var dock
inte helt aktuell vid granskningens början . Vi bedömer att det är viktigt att förteckningen dateras och att den anger vem (namn och befattning) som senast uppdaterat
den . Det bör framgå av rutinbeskrivning vilken/vilka befattningar som har ansvaret.
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Iakttagelser och bedömningar
2. Stämmer förteckningen överens med uppgifterna i trafikregistret?
Iakttagelser

Utdrag ur vägtrafikreg istret (2020-04-22) Visar att kommunen innehar 75 fordon . Jämfört med kommunens förteckning är det därmed totalt fyra fler fler fordon i
vägtrafikregistret, där det finns 71 stycken . Genomgång av de båda dokumenten visar att det finns 5 fordon som kommunen innehar enligt vägtrafikregistret, men som
inte finns med i kommunens förteckning. Det finns också ett fordon i kommunens förteckning som enligt vägtrafikregistret inte innehas av kommunen .
Enligt uppgift från intervjuperson inom tekniska verksamheten beror differensen på följande : Tre av fordonen som saknas i kommunens förteckning har kommunen gjort
sig av med eller skrotat. Det gäller två äldre släpkärror och en bil. Vidare anges att det har påbörjats en process att avregistrera dessa fordon hos Transportstyreisen ,
som dock inte är klar. Det fjärde fordonet som saknas i kommunens förteckning gäller en sov-vagn som socialtjänsten använder inom sin verksamhet. Denna har nu
lagts till kommunens förteckning. Det femte fordonet som saknas avser en av hemtjänstens bilar som för en tid sedan bytts ut eftersom den tidigare blev stulen . Det är
således den stulna bilen som finns med i kommunens förteckning men som saknas i vägtrafikregistret. I den senare versionen av förteckn ingen över kommunens fordon
vi erhöll har denna bil bytts ut mot den nya.
Under granskningens gång inkom tekniska verksamheten med information om att de tre fordonen som saknades i kommunens förteckning nu avregistrerats hos
Transportstyreisen. Även verifierande dokument på detta inkom .
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.

Kommunens förteckning stämmer inte överens med uppgifterna i vägtrafikregistret. Kommunen har både tillskansat sig och gjorts sig av med fordon , men detta förtäljer
inte den egna förteckn ingen . Vi bedömer att en datering av kommunens förteckning , samt namn och befattning på den tjänsteperson som genomfört uppdateringen ,
skulle underlätta den interna kontrollen avseende bilar. Vi bedömer också att regelbunden inventering av kommunens fordonspark är nödvändig för att säkerställa en
god intern kontroll.
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bilpoolen avseende körjournaler, köp, försäljning, utrangering?
Iakttagelser

För Kommunhusets bilar (tidigare Bilpoolen) ansvarar personalen i receptionen för bokning och utlämning av nycklar. Det finns en dokumenterad rutin som anger
hur bokning av bilarna görs, hur körjournal ska föras samt hur skadeanmälan hanteras. Rutinen är odaterad . Vidare anges att respektive chef ansvarar för att det varje
månad görs en rimlighetskontroll av mängden tankat bränsle i förhållande till antalet körda mil. Dessa rimlighetskontroller u ppges inte vara implementerade.
Körjournalerna förvaras i pärmar i receptionen tills sammanställningar görs digitalt. Vi har erhållit sammanställning i Excel av körjournal för första halvan av 2018 samt
2019. Av sammanställningarna framgår att följande parametrar ska fyllas i i körjournalen : Datum , namn , förvaltning , start och ankomst, reslängd i km , adress och ort,
företag/ärende , mätarställning , antal tankade liter, skadad från start, ny skada (inkl ifylld blankett) . Det finns även en särskild rutin för skadeanmälan av motorfordon .
Utifrån sammanställningen kan vi konstatera att parametrarna i körjournalen fylls i enligt mall i stor utsträckning . Det är dock inte alltid tydligt vad resmålet eller syftet
med resan är. Exempelvis anges i vissa fall "inom kommunen " som adress. Kontroller beskrivs göras av att körjournalerna fylls i korrekt löpande när de inkommer.
Körjournalerna lämnas av föraren till personal i receptionen , alternativt i en brevlåda om receptionen är stängd . Då granskas bland annat om sträckan varit rimlig med
hänsyn till bokningen .
Tekniska verksamheten inom kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen (kommunstyrelsen) är fordonsansvariga för kommunens samtliga fordon . Skador på
kommunens fordon ska anmälas direkt till försäkringsbolag och till ekonomikontoret. Tekniska verksamheten har service - och reparationsansvar och ombesörjer
exempelvis besiktning av samtliga bilar. Mindre problem med bilarna anmäls till tekniska verksamheten genom ärendehanteringssystemet.

Det finns inga dokumenterade rutiner som avser hantering av köp och försäljning av bilar. Vid köp av bilar uppges ett avtal vara slutet tillsammans med Katrineholms
kommun, vi har inte tagit del av detta avtal. För försäljning av fordon finns ett kommissionsavtal slutet med Kvdbil i februari 2020. Avtalet är giltigt tills vidare. Enligt
uppgift har tekniska verksamheten inget ansvar för att se över behovet av fordon inom kommunen . Fordonsansvarig inom tekniska verksamheten lyfter att ett införande
av elektroniska körjournaler i kommunens fordon skulle underlätta hanteringen. Vid kontakt med kommunstyrelsen uppges att det för närvarande pågår framtagande av
en projektbeskrivning för ett internprojekt avseende elektroniska körjournaler. Ärendet har ännu inte registrerats hos kommunstyrelsen men detta är planerat under
hösten 2020.
Tekniska verksamheten har även egna fordon . För dessa finns inga dokumenterade riktlinjer för bokning eller hantering. Enligt uppgift sker ingen bokning av fordonen .
Det finns en mall för körjournal för varje fordon som fylls i manuellt och sparas i pärmar. Vi har tagit del aven sammanställning för tre av fordonen för början av 2020 . Vi
kan utifrån dessa konstatera att parametrarna som ska fyllas i är motsvarande de som ska journalföras för kommunhusets bilar. Vi kan även konstatera att den
sammanställning vi erhållit är ifylld i enlighet med mallen. Körjournalerna uppges sparas i pärmar, ingen systematisk kontroll eller uppföljning görs av dem.
Vin gåkers kommun - Granskning av hantering av bilar
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bil poolen avseende körjournaler, kÖp, försäljning , utrangering, forts?
Iakttagelser (fortsattning)

Socialförvaltningen har bilar inom äldreomsorgen . funktionshinderomsorgen , integrationsenheten och individ- och familjeomsorgen . Enl igt uppgift används bilarna på
lite olika sätt och rutinerna för användning och bokning är därmed olika . Vi har tagit del aven rutin för socialförvaltningens bilar. I ett första skede fick vi del av ett förslag
till rutin , som var daterad 2014 . Senare under granskningen delgavs vi en ny fastslagen rutin som uppgavs vara en uppdatering av den från 2014. Den senare rutinen är
daterad 2020-06-26 . I rutinen finns bland annat information om tankning , körjournal och rutin vid skada och olycka . Rutinen uppges vara mer eller mindre känd i olika
verksamheter. Körjournaler förs i samtliga bilar då den sammanlagda körsträckan under dagen fylls i. Vi har tagit del av utdrag från körjournalerna från 2019 . Av
utdraget följer att parametrarna datum, mätarställning vid start samt vid ankomst, namn och kostnadsställe. ärende och plats, mätarställning innan tankning , antal
tankade liter samt resans längd i km ska fyllas i. Vi noterar att dessa parametrar inte helt överensstämmer med vad som av rutinen framgår om hur körjournal ska fyllas
i. I rutinen framgår exempelvis inte att kostnadsställe och resans längd ska anges, men detta finns med i utdragen från körjournalen . Vi noterar vidare att resans längd
inte har angetts i det utdrag av körjournal vi tagit del av och i regel saknas information om ärendet/resans syfte . Några sammanställningar av körjournalerna görs inte.
Inom verksamheten kultur och fritid finns enligt kommunens förteckning två fordon , en släpkärra och en minibuss . Det finns inga dokumenterade rutiner för
användning av fordonen , enligt uppgift används bussen vanligtvis av fritidsgården och finns då den ska vara placerad där. Vi har fått uppgift om att den i perioder inte
stått vid fritidsgården , utan i större utsträckning varit placerad på andra ställen i kommunen . Om någon annan inom förvaltningen vill använda bussen tas kontakt med
kultur- och fritidschefen som gör en bokning i OuUook. Detta system uppges fungera bra. Körjournal förs över minibussen , dessa förvaras i fordonet. Vi har efterfrågat
en sammanställning av körjournal för minibussen för 2019 då detta uppgavs finnas av verksamheten , men detta har sedan inte kunnat tas fram . Vi har däremot erhållit
utdrag från körjournalen för perioden maj till augusti 2020 , vilket verifierar att körjournal förs. Körjournalen innehåller motsvarande parametrar som de vi tagit del av från
resterande verksamheter. Vi noterar att i utdraget från körjournalen vi tagit del av har inte resans mål och förare fyllts i för samtliga resor. Någon kontroll av
körjournalerna uppges inte göras med hänvisning till att det är en liten grupp som nyttjar minibussen . VI har också fått uppgifter som indikerar att körjournal inte alltid
förs när minibussen används. Vi har inte fått någon sammanställning som redovisar avstämning mot fordonets mätarställning .
Under våren 2020 uppges minibussen ha varit utlånad till ICA för att kunna stötta äldre med matleveranser under covid -19 pandemin . Detta beslut uppges ha fattats av
staben i krisläge . Vi har tagit del av det protokoll som innehåller beslut om att minibussen ska tillhandahållas för att köra ut matvaror. Av protokollet framgår inte villkor
eller förutsättningar för tillhandahållandet, inte heller vem som ska få tillgång till fordonet. Enligt uppgifter från företrädare för förvaltningen ska minibussen ha lånats ut
förutsättningslöst och utan krav på förd körjournal från ICA. Bensin och övriga eventuella utgifter stod ICA för.
~mi;sQ&I;).,bllbJIi;j.ui.ll&W~I\qiMfil,\l har inga fordon enligt förteckningen från kommunen .
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Iakttagelser och bedömningar
3. Finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för bilar utanför bil poolen avseende körjournaler, köp, försäljning, utrangering, forts?
Bedömning

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

Iakttagelser
Definitionen aven förmånsbil är när en anställd får använda arbetsgivarens bil privat.

Fordonsansvarig inom tekniska verksamheten uppger att det inte finns några förmånsbilar inom kommunen. Denna information stärks av kommunens förteckning över
fordon , som är uppdelat på vilket förvaltning som fordonet tillhör. För vissa av fordonen , som enligt förteckningen tillhör tekniska verksamheten , anges även ett
personnamn under tillhörigheten . Vid förfrågan angående detta anger fordonsansvarig att det inte innebär att fordonen är förmånsbilar, utan att de anger de personerna
inom tekniska verksamheten som har ansvar för respektive fordon .

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld .

Det finns inga förmånsbilar i kommunen .
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RevisionelI bedömning
Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer den interna
kontrollen avseende bilar som kommunen äger.

Den samlade bedömningen baseras på bedömningen av
revisionsfrågorna.
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Bedömningar mot revisionsfrågor
1. Finns förteckning över kommunens bilar såväl
de som ingår i bil poolen som övriga oavsett om
de är leasade eller ägda?

2. Stämmer förteckningen överens med
uppgifterna i trafikregistret?

3. Finns dokumenterade rutineririktlinjer för bilar
utanför bil poolen avseende körjournaler, köp,
försäljning , utrangering?

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

O

O

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

O
O

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

4. Finns det några förmånsbilar?

o

Uppfylld
Det finns inga förmånsbilar i kommunen.

O
O
O

O

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

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

Vingåkers kommun - Granskning av hantering av bilar

PWC
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Annika Hansson,
upp dragsle da re

ofia Bengtsson,
projektledare
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Kommunstyrelsens årliga beslut enligt kommunallagen
6:9 om de kommunala bolagen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar nedanstående rutiner för styrelsens årliga beslut enligt
kommunallagen 6:9 att pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6:9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller
delägt aktiebolag ”pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
Föreliggande tjänsteutlåtande beskriver kommunens rutiner för dessa beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-18
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåkers kraft AB
Vingåker vatten och avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-18
Handläggare

Ralf Hedin
0151 – 192 61
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/7

Kommunstyrelsens årliga beslut enligt kommunallagen
6:9 om de kommunala bolagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar nedanstående rutiner för styrelsens årliga beslut enligt
kommunallagen 6:9 att pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6:9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller
delägt aktiebolag ”pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
Föreliggande tjänsteutlåtande beskriver kommunens rutiner för dessa beslut.
Ärendet
Enligt kommunallagen 6:9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller
delägt aktiebolag ”pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
För Vingåker innebär det att beslut ska fattas för AB Vingåkershem, Vingåkers
kommunfastigheter AB, Vingåkers kraft AB och Vingåker vatten och avfall AB. Det
ska fattas ett beslut för varje bolag, inklusive dotterbolag, dvs. det ska inte vara ett
sammanhållet beslut för samtliga bolag. Det som bolagets verksamhet ska prövas mot
är fullmäktiges beslut för respektive bolag om det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna. Ändamål och befogenheter ska framgå av
beslutsunderlaget.
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Beslutet ska fattas av kommunstyrelsen i samband med att styrelsen behandlar frågan
om kommunens beslut som årsredovisning och sedan skickas till fullmäktige för
delgivning.
Som underlag för kommunstyrelsens bedömning ska ingå de redovisningar som
bolagen enligt sina ägardirektiv i sina respektive förvaltningsberättelser till
årsredovisningen ska lämna om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna och gällande ägardirektiv har uppfyllts, samt om bolagen har hållit
sina verksamheter inom de kommunala befogenheterna.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen, i samråd med de verkställande direktörerna för
de kommunala bolagen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Med de nu föreslagna rutinerna uppfyller kommunen på ett bättre sätt
kommunallagens regler i 6:9 om att årligen pröva bolagens verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär visst arbete på kommunledningsförvaltningen och i
bolagen. Dessa kostnader får hanteras inom befintlig budget.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB
Vingåkers kraft AB
Vingåker vatten och avfall AB
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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.

Beslutet bidrar till en ekonomi i balans
eftersom det skulle kunna innebära kostnader
om bolagen verkar utanför ändamål
respektive befogenheter.

"[Klicka och skriv]"

Beslutet bidrar till hög livskvalitet eftersom
det är en kontroll av att bolagen ger den
kommunala service som fullmäktige har
beslutat.

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]"

Beslutet bidrar till målet. Vingåkers kommunal
bolag arbetar med bland annat vatten och sanitet och
beslutet syftar till att bolagen ska göra det som
fullmäktige har bestämt.

Beslutet bidrar till målet eftersom t.ex.
Kommunfastigheter AB arbetar med utveckling av
energiförsörjning.
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"[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?

Beslutet berör barn och ungdomar eftersom det bidrar till att säkerställa
tillgång till bostäder, rent vatten mm, som ligger inom bolagens ändamål.

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?

Beslutet har ingen direkt påverkan på dessa villkor, även om man möjligen kan
diskutera de indirekta effekterna av bolagens verksamheter.

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

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på barn och ungdomar i förhållande
till andra grupper.
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Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt till Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till Vårdförbundet Sörmland.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-15
Förslag på frågor
Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Årsplan för beslut om frågor enligt uppsiktsplikt
Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-12-15
Handläggare

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

KS 2020/8

Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till Vårdförbundet
Sörmland
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Kommunstyrelsen beställer att fastslå frågor till Vårdförbundet Sörmland.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund
som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan
för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske.
Ärendets beredning
Förslag på frågor har tagits fram av nämndsekreterare, i samråd med kommunchef och
kommunstyrelsens ordförande.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
I enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är det av vikt att ha en kontinuerlig
dialog med övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen bör fastställa förvaltningens förslag på frågor till Vårdförbundet
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Sörmland men ledamöterna bör även lägga till sina egna frågor om vad de anser är av
intresse att få kunskap om.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig har inga konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag på frågor
Förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

Beslutet skickas till
Vårdförbundet Sörmland

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

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Påverkas inte av beslutet.

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

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

212

vingaker.se

7 (9)

"[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?

215

Frågor enligt uppsiktsplikt till Vårdförbundet Sörmland
1.
2.
3.
4.

Vilka är förbundets större projekt den innevarande mandatperioden?
Hur ser förbundets ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
Vilka är förbundets viktigaste utmaningar den innevarande mandatperioden?
Hur arbetar förbundet med interna effektiviseringar och vilka effekter har det gett de
senaste åren?
5. Hur skulle förbundet vilja att samverkan med kommunen går till och vilka förändringar
skulle det innebära mot idag?

216

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Medlemmar
1§
Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Katrineholms, Strängnäs, Vingåkers samt
Flens kommuner (förbundsmedlemmar).

1a§
Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning med ikraftträdande den 2020-07-01.
Förbundsordningen gäller från och med att den antagits i respektive fullmäktigeförsamling.

2§
Kommunalförbundets namn är Vårdförbundet Sörmland (Förbundet). Förbundet har sitt säte i
Vingåker.

3§
Tillkännagivanden om protokollsjustering ska ske på Vingåkers kommuns anslagstavla.

Ändamål m.m.
4§
Förbundets uppdrag är att svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens
område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att
svara för familjerådgivning för de ingående medlemskommunerna.

Det ankommer därvid på förbundet att
- ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård
- verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer
- ansvara för familjerådgivning. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga
kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser
- bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt
ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter
inom förbundet med denna inriktning
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Föreskrifter för förbundet och dess verksamheter
5§
För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och
andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning och bilagda
reglemente för förbundsdirektionen (bilaga 1).

Organisation
Förbundsdirektion
6§
Förbundet skall vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion (direktionen).

7§
Direktionen skall bestå av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för varje
medlemskommun.
Enligt avtal med Region Sörmland ges närvarorätt vid förbundets direktionssammanträden
genom tre förtroendevalda insynsråd.
Region Sörmlands förtroendevalda ges möjlighet att ha med erforderligt tjänstemannastöd.

8§
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt
mandattid skall tillämpas, när förbundsmedlemmarna förrättar val av direktionen.

9§
Förbundsdirektionen väljer, efter förslag från medlemskommunerna, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden. Dessa bör representera olika politiska partier.
Inför varje mandatperiod bestämmer direktionen vilken ledamot som skall fullgöra
ordförandens uppgifter, tills val av ordförande har förrättats.

Ekonomisk förvaltning
Budget
10 §
Direktionen skall i form av ett ägarmöte i april varje år samråda med kommunstyrelsen i
medlemskommunerna om budgetramarna samt en plan för ekonomin för den kommande
treårsperioden.
Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.
Innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet skall samråd ske med
förbundsmedlemmarna i form av ett ägarmöte.
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Vid varje sammankallat ägarmöte skall protokoll upprättas samt justeras av mötets ordförande
samt utsedd företrädare från en av de deltagande medlemskommunerna.

11 §
Direktionen skall upprätta tertialrapport och delårsrapport för andra tertialet över
verksamheten och lämna dessa till medlemskommunerna.

Lån och andra ansvarsförpliktelser
12 §
Förbundet får ta upp lån för sina verksamheter. Om förbundsmedlemmarna inte medger annat,
får den sammanlagda låneskulden inte vid något tillfälle överstiga 300 basbelopp.

Vårdförbundets tillgångar och skulder
13 §
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i vårdförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till förbundsmedlemmarnas befolkningsunderlag den 1 november året före
verksamhetsåret.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna
medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Finansiering av verksamheten
Kostnadstäckning
14 §
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas
genom anslag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna i förhållande till
befolkningsunderlaget.
Förbundsmedlemmarna skall i första månaden i varje kvartal, i förskott lämna anslag till
förbundets verksamhet med belopp som kvartalsvis motsvarar den andel som respektive
förbundsmedlem skall svara för. Slutlig reglering av totalt anslag från varje medlemskommun
sker per den 31 december verksamhetsåret.

Revision
15 §
Val av revisorer för granskning av Förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Fullmäktige i den kommun Förbundet har sitt säte (Vingåker) skall efter
samråd med övriga förbundsmedlemmar utse tre revisorer som är gemensamma för samtliga
förbundsmedlemmar.
För revisorer gäller samma mandattid som anges i 8 §.
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Varaktighet
16 §
Förbundet är bildat för obestämd tid.

Inträde
17 §
Beslut om medlemsinträde i Vårdförbundet Sörmland fattas av ägarna i consensus vid
ägarmöte.
Reviderad förbundsordning skall därefter tillställas medlemskommunernas fullmäktige för
godkännande.

Utträde
18 §
En förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i Förbundet. Uppsägningstiden skall
vid utträde vara tre år räknat från det kalenderår som närmast följer uppsägningstillfället.

19 §
Medlemskommun som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen göra anmälan om utträde
till Förbundet och samtliga övriga medlemskommuner.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan Förbundet och den utträdande
medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den utträdande medlemmen och
Förbundet. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder skall utgöra
grunden för en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske per den
tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet, om inte annat avtalas mellan den utträdande
medlemmen och Förbundet.
Om den utträdande medlemmen och Förbundet inte kan enas om förutsättningarna för utträde
skall frågan avgöras i enlighet med § 19.

Likvidation
20 §
Är samtliga kommunmedlemmar överens om detta skall Förbundet träda i likvidation.
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 §
är till ända, skall Förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av
direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i enlighet med de i § 13
angivna andelarna.
När Förbundet har trätt i likvidation skall Förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom en förvaltningsberättelse
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som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med
redovisning av skiftet av Förbundets tillgångar. Till berättelsen skall även fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens
beslut om vilken av Förbundets medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar
som hör till Förbundets arkiv. Redovisningen skall granskas av Förbundets revisorer som har
att avge revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetår som föregått
likvidationen som likvidationsfasen.
När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts
samtliga förbundets medlemskommuner, är Förbundet upplöst.

Ändring av förbundsordningen
21 §
Direktionen får väcka frågor om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.
Om en fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem, skall
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.

Initiativrätt
22 §
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i direktionen.

Närvarorätt
23 §
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot, ersättare eller insynsråd i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Tvister
24 §
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Ersättning till ledamöter och revisorer samt ersättare och insynsråd
25 §
Ekonomiska förmåner till ledamöterna, ersättarna och insynsråden i direktionen samt till
revisorer skall utgå enligt följande. Ordförande: Månadsarvode med 15 % av
riksdagledamotsarvodet.
Vice ordförande: Månadsarvode med 8 % av riksdagsledamotsarvodet. Övriga ledamöter i
direktionens arbetsgrupp (arbetsutskott): Månadsarvode med 4 % av riksdagsledamotsarvodet.
Sammanträdesarvode för ledamöter, ersättare, insynsråd och revisorer:
1,5 % av riksdagsledamotsarvodet.
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Ikraftträdande
26 §
Denna förbundsordning träder i kraft från och med att den antagits i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Vid denna tidpunkt upphör den tidigare förbundsordningen att gälla.

För Katrineholms kommun den
2020-

För Eskilstuna kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Vingåkers kommun den
2020-

För Strängnäs kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

_____________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Flens kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande
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KS

Beslut om frågor enligt uppsikt
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
12-okt Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter,
09-nov Vingåkers kraft
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Vingåker
vatten och avfall
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Västra
07-dec Sörmlands räddningstjänst

Redovisning av svar - informationsärende
Barn-och utbildningsnämnden redovisar svar på
frågor

Socialnämnden redovisar svar på frågor

Kultur-och fritidsnämnden redovisar svar på
frågor

2021
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
janVårdförbundet Sörmland

Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter
redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
feb Viadidaktnämnden

Vingåker vatten och avfall redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
marsPatientnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar svar på
frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Taxe- och Västra Sörmlands räddningstjänsts redovisar svar
aprilavgiftsnämnden
på frågor
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
juni Överförmyndarnämnden
Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för Barn och
augustiutbildningsnämnden

Vårdförbundet Sörmland redovisar svar på frågor

Viadidaktnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
sepSocialnämnden

Patientnämnden redovisar svar på frågor

Beslut om frågor enligt uppsiktsplikt för
okt Valnämnden

Taxe-och avgiftsnämnden redovisar svar på frågor

nov

Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor

2022
jan
feb

mars

Överförmyndarnämnden redovisar svar på frågor
Barn och utbildningsnämnden redovisar svar på
frågor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2020/232

Återrapportering av åtgärder för näringslivet med
anledning av covid-19
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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
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]"

234

vingaker.se

11 (11
)

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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Ks §

KS 2020/418

Svar på medborgarförslag om att inrätta badplats där
hundar är välkomna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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
Förlagsställaren
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?

245

Vingaker.se

2 (3)
Förslaget i korthet
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 kommunens badplatser eller att tillåtelse ges att vistas med hund i utkanten av befintlig badplats.

Beskriv och motivera ditt förslag
Vingåker är en hundtät kommun som i sig kan upplevas som en strikt kommun för hundägare - vi har nämligen
ingen underhållen badplats som tillåter hundar varma sommardagar. När jag är i andra kommuner möts jag av
skyltar där det står: "Här är hund välkommen" och "Hundbadplats" men i Vingåker möts man endast av
"Hundförbud" med hänvisning till en bortglömd rastplats, på väg ut från Vingåker. Det finns någon fåtal båtplats där
hunden kan doppa tassarna i men hur motiverar jag barnen att bada bland vass , grenar och skräp om jag som
vuxen inte ens vill det?
I Vingåker har vi ett rikt hundliv med både ideella föreningar men även företag som arbetar för en gynnsam livsstil
med hl:Jnd. Men vad jag vet så bidrar inte kommunen till vårt hundliv här i kommunen , men det skulle ni kunna
ändra på genom att tillåta hundar på EN badplats i kommunen. Det är förbud på sju olika badplatser - kanske skulle
hundar kunna få vistas på en av dem? Eller om ni hade möjlighet att ta fram en separat hund badplats?
Jag hoppas innerligt att ni tar upp frågan till diskussion och inte endast avfärdar den med att människor är
hundrädda/ allergiska eller att hundar innebär nedskräpn ing - ger ni oss hundägare förutsättningar för ett hund bad
som ni underhåller tror jag med säkerhet att det kommer mottages med stor tacksamhet och glädje.

Instruktioner

Vad kan ett medborgarjörslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det
kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola .

Vad kan ett medborgarjörslag inte handla om?
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratis kt eller strida mot lag eller annan författning. Det får
inte heller handla om personärenden eller myndigh etsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller
socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarjörslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det
• vara skriftligt
• vara försett med namn, adress, e-post och telefon nu mmer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas aven eller flera kommuninvånare
• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
• inte handla om mer än en sak per förslag.

-
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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
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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.

2
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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.

3
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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.
5
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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.

6
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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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

Justerandes sign

Britt-Marie Lindström
Utdragsbestyrkande
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1(2)
TJÄNSTEUTLATANDE
Datum

2011-12-21
Vår handläggare
Marlene Mård
0151 -19381
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
som rastplats.

Sammanfattning

Motion och medborgarförslag om att inrätta hundbadplats har beretts i flera
omgångar. 2008-01 -21 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska
avslå motionen. I juni 2008 föreslår kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
servlcenämnden att kommunfullmäktige ska avslå 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 finns det vissa
hälsoaspekter som spelar in. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
servlcenämnden 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 om hundbadplats inkommer.
2007 -04-23 - Beslut i K5 om att remittera motionen till kultur- och
fritidsnämnden samt tekniska selvicenäffinden 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
VIngåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8· Tel vx 0151·19100' Fax 0151-19106
E-post: kommunslyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se·Pg 9581-0 8g 624-8371
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Forts.
2008-03-03 - KS beslutar att remittera medborgarförslaget och motionen till
kultur- och fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden.
2008-06-02 - Kultur och fritidsnämnden föreslår KF att inte inrätta någon
särskild hundbadplats.
2008-06-11 - Tekniska servkenämnden föreslår KF att avslå motionen med
anledning av tillkommande driftkostnader.
2008-08-18 - KS uppdrar åt kansliförvaltningen att undersöka möjligheterna till
att anvisa rastplatsen vid Kolsnaren utmed riksväg 52 som 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
1
.
upplåta fiske .

VINGAKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Marlene Mård
Vik. nämndsekreterare

1

Se bilaga 1 - Servitutsavtal för rastplatsen vid Kolsnaren utmed riksväg 52.
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Sammantrådesdatum

Kultur· och fritidsnämnden

2008·06·02

Kfn § 48

Dnr 67/2007
Dnr 38/2008
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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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Sanlm.antdidespro toko 11
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanlrädesdalum

Sida

2008-06-02

61

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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Virlgåkers kommun
Satunlantrådesprotokoll
Sammantrlldesdalum

Sida

62

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

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

Till
Kultur- och Fritidsnämnden och
Tekniska servicenämnden

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.

4 (4)

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

~

Lars Furborg
Förvaltningschef

Tekniska förvaltningen

c

O Adelsköld
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
Ving åkers kommun. 643 80 Vingåker • Parkvägen 10 • Tel vx 0151-191 00' Fax 0151-191 37
E;post: bygg.miljo@vingakerse • www.vingaker.se·Pg 95 81·0 8g 624·8371

265

2 (2

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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_. - ....

~-

-- - _ . ~

__

~~_.

.~_._ - --

Det går att nS hundbadzonen utan att passera över
övrig strand. Fö lj de stigar som markerats med en bl.!!
hc':Invisnlngsskylt med texten "hundbad",

~ .-

. _ ~

-~

. ~_ . ~-..- .

__._. . . ...

_-~

..

~ .-

~._ ~ _ I'.

____

- ~ ' - "

' _---

Ugglarps havsbad

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

Falun

Stångtjarn

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

Hedemora

Daia -Husby

. ..

...... . .. . ... _

... . ........ ""'T" • • • _ _ . . . . . . .... ... .. -

. _ . . .. . . .. ..

-- ~ _

• •

~_.-

.• ' -_. _

• • • • _ - --- - _ • • •

En f d kommunal badplats (numera nedlagd) I sjön
Amungen I Dala-Husby, som vi skulle kunna
rekommendera som hund badplats.

Gävle
Bönaviken
----------._. - .-..---_.. _------------- Brädvlken
Gamla konsumbadet
Smörnäs

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

-_... ..
Västra Stranden

Halmstad
•_

•• _

. _ '_ . _ _ '

Helsingborg
_____ _

Heisingborg

"

....... . . .

. . _

. . . . . . 0 .0 .

.

~._

Den är belt:!gen ca 3km nordväst om Halmstad . Man ska
köra mot Tylösand om man kommer Ifr';n stan . u_.__ ._

• • _ ... ' ... . . _ , . _ ,,,

~,

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

. .. _

."

_.~-

-~_." -

Kalmar

Svlnö

Kil

Fryksta

~

. .. . . _ . ""' .• _

• • _ _ . ....... _

_~

__

~

- --_..

.-..... _

".,

.,._.,-

,.,..

.

_

.

~---_

..

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

Stranden norr om RU kallbadhus fram till I höJd med
Råå södra skolas norra gräns

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

....

__._._._-----._._._--_._--

Stranden
från
korsningen
Serpentinvägen-Södra
Kustvägen och 100 m norrut I~ngs Södra Kustvägen
Stranden mellM Stejlebacken och Peter Svenssons väg

Heisingborg Domsten
._--_._-_
... -----_._-- .. V~stersjön

. . . . _ _ _ _ _ 4 .. ... _

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

-

Hittarp/Laröd

Jönköping

. . . . ......... _

Stranden från Rya golfbanas södra gräns och 100 m
. . __ _ söderut
_ ..
•.• .-... _ 1.·••. ___ .. _ _ _ _ .... ..-_
___
_____ _
Stranden omedelbart söder om RåA sm.§b~tshamn tIll
norre delen av avloppspumpstatIon ÖrbY

ÖrbY Ängar

- - ' - - '''' ....... _... ,_ ...
Helsingborg

. _

Rydebäck

..
..
..
HelSingborg Råå Vallar

-~-_

"

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 .
...... ... . . .-.,.. ....
..--.-.....
..._...... ... - --- - - - -Västra delen av badplatsen I Fryksta reserverad för
hundar

__

_--_

-_

~_

Knivsta
Morga
utmed gamla Stockholmsvägen
..------.-_. . . _. ... - --Ligger.. ,.._.,
---_ _-----_ ..... _--_._-----

.

~

Yngsjö

Laholm

Skummeslövstrand

Laholm

.... . .

_.~_

...

_. ~

Kristianstad

_ _ __ _ . - _

...

_

_

Hundbadplats 100m söder om nudtstbad.p~la_t_
se_n_ _ __

. _ ... L _ •• _ _

......

~.

_ _ _ •

_ _ _ ••

_~_ .

---..

_ _ _ _ __

Mellan Kattvägen och Vallbergavägen (ca 300 m)
Enligt

18

§

lokala

ordningsföreskrifterna

http://\\oww.akti V hund.selhundti ps/hundbad/?menuindex""8

för
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Sida 3 av 4

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.

Oskarshamn Ernemar
sm.§b.§tshamn.
Oxelösund

._.-...

N&s via Berggrundsvl.Igen

Femöre

_

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

--_

~---~.-

Pajala

_

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;; -'

Sandviken

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.

http://llvww.aktivhund.se/hundtips/hundbad/?menuindex=8
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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

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

.......

__.-

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

Örnsköldsvik GulIviks Havsbad

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.

Östersund

Storsjön

MInnesgärdet och
GÖvlken.

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunstyrelsen

1 (2)

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

2007-03-22
-\{!f~!Gt~kr:r- ~-i<6r\ ~Mt ltT'
l<nnsljlörvClllllin~JGn

2007 -03- 2 3
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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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2021-01-25

Ks §

KS 2020/838

Förslag på priser för uthyrning av Säfstaholms slott
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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
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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 0000 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

Utdragsbestyrkande
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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 0000 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.
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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

84 (92)

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

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
J usterandes sign

~~

Pris privatperson/företag/
fastighetsägare/kom m unanstäIlda

dag
dag
dag
dag

Utdragsbestyrkande

286

vingaker.se

Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-03

Sammanträdesdatu m

Restaurang + kök
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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

~~

Utdragsbestyrkande
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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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Sammanträdesdatum

25
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2020/361

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2020-03-31 och 2020-10-31
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26
(xx)

2021-01-25

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

Utdragsbestyrkande
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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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(110)

SN 2020/168

Sn § 74

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

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
Kommunfullmäktige för 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 infårdes 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 får 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 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. Om den enskilde tackar nej eller
annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen finns får närvarande ett beslut som
ej verkställts. Orsakerna till detta är:
l. Insatsen som beviljats i form av 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
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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 i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Leif Skeppstedt (S), tjänstg. ers., §§ 71-78 och §§ 80-91
Camilla TiredaI (S), tjänstg. ers.
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 Ahlmark, gruppledare IFO, §§ 71-73

Paragrafer

71-91

Datum för justering

202~-01~5 ~~
LJL(/.
"

Sekreterare

........{4. ... ......~f...

'i

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 för Protokollet .......... ... ... [J]~I!c;r .. ... . . . ... .
Namnförtydligande

Marlene Mård

Utdragsbestyrkande
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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

Sn § 150

184 (206)

SN 2020/385

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

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, eller vuxen enheten samt i 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
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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 i 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
Viktoria Sigtryggsdottir, ledningsstöd, §§ 147- 169
Jonas Smedbäck, MAS, §§ 147-160
Deltagande på distans
Inger Lindfors, Sven-Arne Pettersson, Tor-LeifThuresson, Marie-Louise Pedersen och Viktoria
Sigtryggsdottir deltog på distans via video länk.

Paragrafer

147- 169

Datum för justering

2020-1 2-16

Sekreterare

.... .

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

Ordförande

Justerande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

180 (206)

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

~................... . .. .. .. ..... .. ..... ... ..... .

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

Mesir Taki

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27
(xx)

2021-01-25

Ks §

KS 2020/836

Förslag att bygga ny förskola för att ersätta Gränden och
Södergårdens förskolor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige under
förutsättning att ärendet kompletterats med en ekonomisk redovisning.

Förslag till kommunfullmäktige
2. 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. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige under förutsättning
att det kompletterades med en ekonomisk redovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-11
Protokollsutdrag Au § 20/2021
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

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]"

311

vingaker.se

10 (11
)

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

Vingåkers
kommun

2021-01-12

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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Vingåkers
kommun

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-16

BoU § 99

115(121)

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

202

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.

330

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.

331

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

332

Robert Arconge

Lotta Arconge

Ansvarig förskolor

Kommunikationsansvarig
333

Hög kvalitet och flexibel produktion

Energieffektiva förskolor ger låga driftskostnader
Barn och pedagoger i fokus
Kostnadseffektiva förskolor i miljövänlig trästomme
334

Tillgänglighetsanpassad entré

Hög kvalitet
Betongplatta på mark med vattenburen golvvärme
Gjuten kantbalk med upphöjd sockel
335

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
336

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

Pris exkl moms:
Storstockholm
övr Mellersta Sverige

23 500 000 kr
22 775 000 kr

337

Förslag på situationsplan

338

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

339

Avdelning 4

Avdelning 3
Avdelning 2

Avdelning 5

Avdelning 1

Avdelning 6

340

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.

341

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.

342

Mysiga fönsternischer att krypa
upp i för lugna stunder.

Plats för bokhyllor och en mysig
sagohörna.

343

Kostnadseffektiva förskolor i absolut högsta kvalitet
344

Robert Arconge
Ansvarig förskolor
robert.arconge@sjotorpshus.se
076-946 06 85
345
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28
(xx)

2021-01-25

Ks §

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbeslutet och lägger det
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun skickade ut detaljplan för del av
Sävstaholm 13:6 för samråd. Då samrådstiden gick ut innan kommunstyrelsens
sammanträde togs beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet hade
inga synpunkter på detaljplanen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 179/2020
Tjänsteutlåtande 2020-11-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

214
(229)

2020-11-24

KS 2020/705

Au § 179

Samråd över detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 mfl
Arbetsutskottets beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter på detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun har för samråd skickat ut ärendet
UN20 16/231. I samrådet beskrivs området enligt följande:

Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar SäJstaholms slott med
tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om
Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad
park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska
arvet kring SäJstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av
Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråkför
Vingåkers tätort i framtiden.
Detaljplanen är ute för samråd perioden 2020-11-03-2020-11-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-16
Följebrev
Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

J usterandes sign

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2020-11-24

208
(229)

Tid och plats
Tisdagen den 24 november 2020, kl. 09:00- 11: 10 digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

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

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

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommun chef
Emma Bergström, sekreterare

Deltagande på distans
Anneli Bengtsson, Robert Skoglund, Charlotte Prennfors, Ing Mari Frössevi, Lennart
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-16
Handläggare

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

KS 2020/705

Yttrande, samråd detaljplan del av Sävstaholm 13:6 mfl
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter på samrådet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun har för samråd skickat ut ärendet
UN2016/231. I samrådet beskrivs området enligt följande:
Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säftsaholms slott med
tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om
Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad
park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska
arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett central läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av
Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för
Vingåkers tätort i framtiden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Arbetet med detaljplaner är viktigt för kommunens framtid. Den nu aktuella
detaljplanen gäller ett område i centralorten som utöver de boende kring området
också har många besökare utifrån. Det är därför angeläget att området utvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
Det följer inga kostnader av att tillstyrka samrådet. Den fortsatta utvecklingen av
området kan självfallet innebära kostnader och de hanteras i så fall i de olika ärenden
som skapas i den fortsatta processen.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Samrådshandlingar
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Ralf Hedin
Kommunchef

351

vingaker.se

3 (10)

Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Uppdaterade detaljplaner är ett viktigt steg
för att öka attraktiviteten i Vingåker och
därmed öka inflyttningen, vilket ger ökade
intäkter.

"[Klicka och skriv]"

Arbetet med detaljplaner utvecklar bygden,
vilket bidrar till ökad livskvalitet.

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]"

Att säkerställa en ekonomi i balans bidrar till
ekonomisk hållbarhet.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

357

vingaker.se

9 (10)

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

Nej ☐

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

Beslutet berör barn och ungdomar som nu och framgent bor och vistas i
centralorten.

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?

Ärendet om att besluta detaljplanen hanteras av samhällsbyggnadsnämnden,
som därför ansvarar för påverkan på barn och ungdomar.

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

Ärendet om att besluta detaljplanen hanteras av samhällsbyggnadsnämnden,
som därför ansvarar för påverkan på barn och ungdomar.
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Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunstyrelsens ordförande
2020-11-27, Fullmakt för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar till
Jordbruksverket, KS 2020/784, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1.
Kommunchef
2020-12-01, Fastighetsägarens yttrande över ansökan om nybyggnad av motionshall,
KS 2020/765, KS 2020/807, Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5.
2020-12-04, Nyttjanderättsavtal mellan Vingåkers kommun och Båsenberga
Slalomklubb av markområde för att bedriva fritidsaktiviteter, KS 2020/795.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2020-12-07, Avtal mellan Vingåkers kommun och Microsoft om licenser, KS
2020/797, Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2020-12-16, Fastighetsägarens yttrande över nybyggnad av skidlift - godkänner sökt
åtgärd, KS 2020/807, Kommunstyrelsens delegationsordning 5.5
Kultur- och samhällsbyggnadschef
2020-10-16, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/672, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-16, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/671, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-16, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/670, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-16, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/669, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-20, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/668, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-16, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/666, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
Justerandes sign
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2020-10-23, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/690, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-23, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/667, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-10-23, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/668, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-11-17, Köpekontrakt för tomt i Baggetorp, KS 2020/722, Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.15.
2020-11-30 Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16. Försäljning av konfektyr,
KS 20201766, Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16.
2020-12-22, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16. Försäljning av
marknadsgodis, KS 2020/828, Kommunstyrelsens delegationsordning 5.16.

Ekonomichef
2020-11-30 Beslut om förordnande som ekonomichef under perioden 2020-11-16-2021-06-30 då ordinarie ekonomichef ej är i tjänst i samband med covid 19, KS
2020/779, Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.

HR- chef
2020-11-17, Beslut om förordnade som HR-chef vid de tillfallen ordinare HR-chef
inte är i tjänst, KS 20201790, Kommunstyrelsens delegationsordning 4.29.
2020-12-03, Beslut om att anta bestämmelserna enligt huvudöverenskommelse HÖK
20 med OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd), KS 20201799, Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10.
2020-12-17, Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare - PAN 20, KS 2020/832, Kommunstyrelsens
delegationsordning 4.10.
2020-12-17, Lokalt kollektivavtal om BEA 20 mellan Vingåkers kommun och
Kommunalarbetareförbundet, KS 2020/833, Kommunstyrelsens delegationsordning
4.10.

Trafikingenjör
2020-12-09, Prh § 23/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 20201793,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
2020-12-08, Prh § 22/2020 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 20201783,
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10.
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KS 2020/219
KS 2020/286
KS 2020/382
KS 2020/565
KS 2020/776
KS 2020/800
KS 2020/806
KS 2020/817
KS 2020/820
KS 2020/821
KS 2020/822
KS 2020/827
KS 2020/830
KS 2020/835

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Taxe- och avgiftsnämnden - Sammanträdesprotokoll 2020-12-09, 2020-12-22
Socialnämnden – Månadsrapport för september, 2020-11-17
Socialnämnden – Månadsrapport för oktober, 2020-12-21
Västra Sörmlands räddningstjänst – Verksamhetsplan 2021- 2023, 2020-12-07
Taxe- och avgiftsnämnden – Revidering av reglemente och avtal, 2020-12-29
Överförmyndarnämnden – Nämndplan 2021-2023, 2020-12-09
Mälardalsrådet – Framtidens resor – storregional systemanalys för Stockholm Mälardalen, 2020-12-10
Flens kommun – Antagande av dagvattenpolicy, 2020-12-21
Socialnämnden – Nämndplan 2021 - 2023, 2020-12-21
Socialnämnden - Loggkontroller 2020 av verksamhetssystemet Treserva, 2020-12-21
Socialnämnden – Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2020-1221
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden – Sammanträdestider 2021, 2020-12-22
Sveriges kommuner och regioner – Överenskommelse mellan staten och SKR inom
området psykisk hälsa och suicidprevention, 2020-12-29
Svenska ridsportförbundet – Skrivelse till kommuner angående ridsportverksamhet
med anledning av covid -19, 2020-12-22.
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Övriga frågor
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